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Anota aí!
UFC volta para
Jaraguá do Sul
o evento deMMA será em
fevereiro. Outra novidade é a
reabertura da Lico. Bar volta à
ativa hoje. POR ACASO, PÁGINA 11

Política
Fim do recesso
volta à pauta
Projeto que acaba com os

15 dias de férias do mês de
julho serve de teste para os

.

vereadores. PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5 '

Samae planejamelhorias
, _, . .,

para os próximos anos
PRIORIDADE Principais metas envolvem a construção de uma nova estação de tratamento de

água, estimada em R$ 30 milhões, e a redução dos índices de vazamentos, atualmente em 37%
PÁGINAS 18 E 19

EDUARDO MONTEClNO

Doraci Schuchardt chora ao falar do
drama da filha Suelen. A mãe quer'ajuda .

.

para a filha de 16 anos, que enfrenta
limitações pelo excesso de peso.
: ... (.. I�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP2e3
www.ocponline.com.br

.-

OPINIAO QUINTA-FEIRA,29 DE AGOSTO DE 2013

PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Umafolha
em branco

Ho�e ��ero pa�ilhar com os leit�res, uma pequena
história que II algum tempo atras, com um peque

no toque adicional de minha parte. Num certo dia de
aula de matemática, o professor José estava aplicando
uma prova, enquanto ele caminhava pela sala, os alunos
em silêncio tentavam responder as perguntas. Quando
faltava menos de 20 minutos para acabar o tempo que
fora dado para resolver a prova, o pequeno Mateus le

vanta o braço e diz: "Professor, pode me dar uma folha
em branco"? Então o mestre levou uma folha até a car

teira do garoto e perguntou porque ele queria mais uma
folhaem branco. Ojovem rapaz respondeu: "Eu tentei
responder as questões, rabisquei tudo, fiz uma confusão
tremenda e queria começar outra vez". O mestre sabia

que restava pouco tempo, mas deu-lhe a folha em bran
co e ficou torcendo pelo garoto.

Enquanto os alunos resolviam a prova no tempo que

restava, o mestre por causa da atitude do pequeno Ma-
• teus ficou pensando e refletindo: "Todas as pessoas re

cebem uma folha em branco, que é a vida que cada um
tem. Muitas têm feito somente rabiscos, confusões, ten
tativas frustradas e tremendas confusões. Porém, todos
podem pedir uma folha em branco, e podem começar
uma nova oportunidade para ser feliz". <'

Por isso, não importa quantos anos você tem, qual sua
condição financeira, qual sua religião ou o que seja. Que
tal você levantar o braço e pedir uma folha em branco?

E não se preocupe em tirar 10, ser o melhor, mas sim
se preocupe em fazer o bem para si mesmo e para os ou

tros. E principalmente busque ser feliz. Aristóteles escre
veu as seguintes palavras há mais de 2 mil anos atrás:
"A felicidade consiste em fazer o bem". Desejo que você

busque fazer o bem para si mesmo e para seu próximo.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Qredacao@ocorreioCÚJpovo.com.br

Capacitação
Curso de
fotografia digital

Ainda há vagas abertas para o curso de Foto

grafia Digital para Empresas. O aprendizado ocor
re amanhã, das 18h às 22h, e no sábado, das 8h
às 18h. As aulas acontecem no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul. O objetivo é capacitar os
participantes com truques e macetes desta arte.

O curso é voltado para iniciantes. O aluno deve
rá levar uma câmera digital. Os preços do curso

são: R$ 253 (associados), R$ 230 (nucleados),
R$ 380 (demais pessoas). Informações: 3275-

7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

COMENTÁRIO

Volta e te veste!
Todos com roupas "decen

tes", to�os se ajeitaram res

peitosamente para o espetáculo
teatral, nisso, chega um sujeito
de bermuda, bermuda foi uma

invenção dos palhaços no pica
deiro. Vem dos picadeiros a idéia
da bermuda. Pois bem, o sujeito
chega de bermuda, afinal, faz ca
lor e quer entrar "naturalmente"
e sentar-se junto aos bem-ves
tidos. Negativo. Se a norma for
de "é proibido isso, é proibido
aquilo", o isso e o aquilo não po
dem ser tolerados. Sem regras,
sem normas o mundo não sobre
vive 24 horas. É a lei,· a ordem;
as disciplinas e as conseqüentes
punições aos desobedientes que
mantêm o mundo girando ...

tuário à festa ou ao ambiente a

que se vai. Vale para os colégios
que adotam uniformes. Sem essa

de a guria dengosa, a vadiazinha
de sala de aula, de customizar a
camiseta. Não o vai fazer e se o

fizer não entra em sala de aula.

Ela que tente isso num colégio
militar, ou no meu colégio...

Os folgados alegam que talou

tal cidade é cidade praiana, de

gente descontraída, de calor, en
tão, podem ir ao teatro ou aonde
for vestindo bermuda ou camise
ta de operário da construção ci

vil, em trabalho ... Negativo. Não
entra mesmo. Antes de tudo a

ordem, a limpeza, a adequação e

o respeito aos códigos. Volta e te

veste como gente!

lUIZ CARLOS PRATES
Saí furioso da formatura de

Direito da minha filha, faz anos

isso, quando vi entrar no recinto
do Clube 12, em Florianópolis, um
vagabundo que vestia a camisa do
São Paulo. Ele fora "prestigiar" a

formatura de um seu amigo ... Mas
vestindo camisa de futebol numa
cerimônia única e para a vida toda
dos jovens que estavam no palco?
- Ah, o que interessa é a presen

ça, é o "carinho" da presença dos

amigos ... Negativo. Carinho en

volve respeito, adequação do ves-

• Tolerância
Estamos vivendo uma época de hipócritas tolerân

cias. Todos dizem tolerar tudo, ninguém tem preconcei
to contra nada, tudo é válido ... Isso até que um desses

"alguéns" seja magoado e contrariado nas suas verdades
internas e escondidas. Aí os falsos reagem. Temos que -

urgentemente - admitir e conviver com os princípios da
EducaçãoMoral e Cívica e baixar o laço nos vagabundos
que antes do cumprimento do dever erguem a voz na de
fesa de seus direitos. Os ordinários só vão ter direitos de

pois de cumprirem com todos os seus deveres, tem que
ser assim. - Agora me diga, onde você vai achar pessoas
com essa autoridade e essa robustez de caráterpara fazer
valer essa lei da decência navida, onde?Aonde andam os

incondicionais da ordem e do respeito? Aonde mesmo?

pessoas fingem acreditar em "verdades" religiosas. Esses
tipos contestam, por exemplo, o livre-arbítrio; isto é, a
história da nossa vida sendo escrita por nós, por meio
de nossas escolhas. Dogmáticos religiosos "dizem" que
um deus escreve nossa história, mas não se dão conta de

que isso seria a consumação do inaceitável "destino". Se
houvesse destino, esse deus - autor do destino - seria

um mau-caráter, daria papéis diferenciados para criatu
ras inocentes.Muitosviveriam farturas, riquezas e saúde
enquanto outros minguariam na pobreza, na doença e

nas carências. E acaso, seria isso justo, vindo de um deus
onisciente e "pai" de todos? Bolas, somos o nosso livre

arbítrio, semeamos e colhemos ..

• Destino
Pensar faz mal à saúde, talvez seja por isso, e nem

tanto por apoucamento da mente, que tantas e tantas

• Falta dizer
Do livro das citações: - "A vida sem uma meta é va

gabundagem". Faço diferente a frase: - "A vida sem uma

paixão é o caminhomais curto para o ansiolítico". Paixão

por algo, não por alguém, é claro...

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1206
Primeiro Sorteio
03 - 1 O - 15 - 18 .: 30 - 39
Segundo Sorteio
04 - 12 - 19 - 37 - 40 - 50

Educação
Prêmio para as escolas

QUINA
SORTEIO Nº 3276
17 - 26 - 29 - 46 - 70

As escolas. da região que tenham interesse em participar do
Prêmio Construindo a Nação podem se inscrever até o dia 7
de setembro no site www.institutocidadania.org.br. Poderão
concorrer projetos voltados à promoção da cidadania nas ca

tegorias Ensino Infantil; Ensino Fundamental; EnsinoMédio,
EJA, Ensino Técnico de unidades públicas e privadas.

CampaDha
Vacinação segue
até sexta-feira .

A campanha de multivacinação e de atua

lização da carteira de vacina continua até esta

sexta-feira, dia 30. A mobilização atende todas
as crianças de zero a menores de cinco anos. No
sábado passado, quando foi feita a mobiliza

ção do Dia D, 2,5 mil crianças foram atendidas.

Dessas, 250 receberam alguma vacina, seja por
atraso ou por rotina. A estimativa do Ministério
da Saúde é de que haja 10,2 mil crianças nes

sa faixa etária em Jaraguá do Sul. É importante
que os pais ou responsáveis compareçam com a

criança em um dos postos com sala de vacina,
mesmo que o esquema vacinal esteja em dia.

Palestra

Mão de obra de apenados
A Acijs e a Apevi realizam no próximo dia 3 de setembro,

às 19h30, uma palestra com o diretor do Presídio Regional de
Jaraguá do Sul, Cleverson Henrique Drechsler. Ele falará sobre
como as empresas da região poderão ter benefícios trabalhistas
ao utilizar mão de obra de apenados. O evento é gratuito e está
aberto à participação de todas as empresas interessadas. As ins
crições e confirmações de presença devem ser feitas pelo telefo
ne 3275-7028 ou pelo e-mail eventos@apevi.com.br.
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CHARGE

'CtPOIS OESSA.,
PREC.ISO OE UM

RECESSO!
\.

SAIA JUSTA

Fale conosco'

EDITORIAL

·Fim do recesso,já!
OS vereadores de Jaraguá do Sul dei

xaram de dar um bom exemplo
para a comunidade ao não votar na últi
ma quarta-feira o projeto que acaba com

o recesso de inverno. Projetos semelhan
tes passaram com facilidade pelas Câma
ras de Corupá e Schroeder. Ao extinguir
o período de paralisação que destoa do
andamento das atividades dos poderes
públicos, os vereadores desses municípios
serviram de modelo para' toda a região.
Quando se achava que essa proposta iria
passar de forma tranquilapelo plenário, na
última terça-feira, houve uma sinalização
de que alguns vereadores iram votar con
tra essa mudança da Lei Orgânica da casa

e, assim, o projeto corria risco de não ser

aprovado. Para evitar isso, o parlamentar
Jocimar Lima pediu vistas para que os co

legas avaliemmelhor a proposta e tenham
mais tempo para pensar.

Os vereadores contrários ao projeto
deveriam prestar a atenção no que as ruas

.

pediram durante as manifestações' de ju
nho.Apopulação quermenos privilégios à
classe política e mais ação concreta e que
resultem em ações práticas de melhorias.

"
Os vereadores têm que dar um bom

exemplo e acabar com esse recesso.

O fim do recesso mostra uma atitude
do Poder Legislativo em abrir mão de um

privilégio que não é positivo. Essa para
lisação de 15 dias das atividades parla
mentares de julho chega a soar como uma
provocação à sociedade que não aguenta
mais ouvir falar.das vantagens de quem
ocupa os cargos políticos no Brasil. Os
vereadores de Jaraguá do Sul têm de dar
um bom exemplo e acabar com esse reces

so desnecessário. Caso contrário, estarão
na contramão da própria comunidade.

%
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus aut';-res .

�J OCorreio do Pouo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renouáueis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a iriformação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
• LAURO DOROW, morreu segunda-feira, dia
26, emMassaranduba. Ele tinha 69 anos e deixou

enlutados esposa, filhos, noras, netos, irmão, demais
parentes e amigos. O sepultamento foi no Cemitério
da Comunidade Evangélica de Braço do Sul.

• LUCIAMICHAlAK, morreu segúnda
feira, dia 26, em Guaramirim. Ela tinha 59
anos e deixou enlutados mãe, filho, genros,
nora, neto, irmão, demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado
ontem, às 10 horas, no Cemitério Municipal.

• ALMAZIEHI_SDORF GLASENAP, morreu
no domingo, dia 25, em Jaraguá do Sul. Ela tinha

89 anos e deixou enlutados filhos, noras, genros,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado domingo, dia 26,
no cemitério do Rio da Luz.

NereuRamos

Ingressos
para feijoada

Já estão à venda os in

gressos para a tradicional
feijoada realizada pela Co
munidadeNossaSenhora do
Rosário, de Nereu Ramos. O
valor é R$ 15. A renda será
usada para as melhorias nas
salas de catequese. A venda
acontece apenas antecipa
damente. Eles podem ser

retirados na secretaria da

Igreja. O evento será reali
zado no dia 14 de setembro,
no salão comunitário, a

partir das nhso. Informa
ções: 3276-0210.

BioCerro

Cadastro
na creche

A Associação dos Moradores
do Bairro Rio Cerro ampliou até
este sábado o atendimento às
famílias que querem cadastrar
os filhos que estão fora das cre

ches. O atendimento é realizado
no Pórtico TUrístico Germânico,
na se-no, das çh às 15 horas, ou
na diretoria da Escola Wolfgang
Weege, na Rua Pastor Albert
Schneider, 249. As famílias de
vem levar a certidão de nascimen
to da criança, documento dos pais
RG e CPF, folha de pagamento
(para quem está trabalhando) e

comprovante de residência.

" A ocupação das reservas

. ambientais nas proximidades
da área urbanizada da cidade

representa a destruição de

condições essenciais para a vida

humana, ou seja, da água, das
áreas verdes
e da terra'

agrícola.
Nabil Bonduki,
arquiteto e

professor do
Departamento de
Planejamento da

Universidade de

São Paulo.
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PLENARIO
Vereadores do PlVIDB em saiajustíssíma
Deve voltar hoje à pauta da Câmara

de Vereadores de Jaraguá do Sul o

projeto que' acaba com os 15 dias de re
cesso no mês de julho, ficando mantidos
os 30 dias de férias no fim do ano para
todos os vereadores. Confesso que che
guei à Câmara na terça-feira com a cer

teza da aprovação unânime do texto, se
guindo exemplo de outrosmunicípios da
região e atendendo anseio da sociedade
que este ano deu um claro recado à clas
se política. Entre outras coisas, ninguém
aceita mais os privilégios descabidos dos
representantes eleitos para defender os

f��;�:����;'.:: 'IL:;J�:�":·� .. ,);,��::��� :: �:"'" .,�'«���:p" 1
, Construímós"cf"seu futú�o:, ",

parâ você viveFo presente "

'<
• / :-. '. �:�. �:

Passarela
o deputado federal Dé

cio Lima (PT) consultou
o prefeito Lauro Frõlich
(PSD) sobre algum projeto
que pudesse marcar a pre
sença dele no município
através de emenda par
lamentar de até R$ 400
mil. Coincidentemente,
Frõlich pretende construir
uma passarela para pedes
tres próxima. ao acesso à
Vila Carolina, na SC-l08.
Ainda não há custo final
do projeto, que está sen

do feito no Deinfra, mas

a emenda garante a obra.
Em 2010, Décio levou 455
votos de Guaramirim.

Clicpede
gestão

Na saúde pública de
Ouaramirim, o problema
não está na falta de mé
dicos, diz a presidente do
Conselho de Líderes Co
munitários, Maria Izido
roo E sim na falta de orga
nização, de gestão e, até,
de um secretário depois
da demissão de Roberto
Simões, sogro do vice-pre
feito Paulo Veloso. O novo

nome deve ser anunciado
em setembro.

interesses do povo. Mas com uma sín
drome de surdez reinando, o texto seria

rejeitado em plenário. Só não foi porque
o vereador Jocimar Lima (PSDC) previu
a tragédia e pediu vistas à matéria. Vo
tariam contra o fim do recesso João Fia
moncini (PT), Adernar Winter (PSDB),
Pedro Garcia (PMDB) e Vitória Lazza
ris (PMDB). O discurso deles é que os

vereadores trabalham normalmente no

período e não há motivo para alterar as

regras. Mas, se trabalham mesmo, este
é justamente o motivo para oficializar o
fim do recesso. Com a surpresa da últi-

ma sessão, não vou me arriscar a 'fazer
nova aposta, se bem que ter no currículo
um voto contra a moralização não deve
ria ser desejo de nenhum parlamentar
em sã consciência. Além do mais, para
Pedro Garcia e Vitória Lazzaris é ainda
mais espantoso, cria uma saia justa tam
bém partidária, afinal, o maior líder do
PMDB, o deputado Carlos Chiodini, foi
quem levantou a bandeira no Estado.
Ainda não conseguiu acabar com o re

cesso de julho na Assembleia como pro
pôs, é verdade, mas motivou as outras

Câmaras da região a seguir o exemplo.

JaraguáAtiva em Brasília
Presidente e diretor do Ipplan, Benyamin Pard e Márcio Silveira, entregaram ao

senador Paulo Bauer, os estudos que estão sendo traçados para apontar os caminhos
para o crescimento sustentável de Jaraguá do Sul. A falta de infraestrutura logística,
com a demora da duplicação da BR-280, foi um dos destaques da conversa.

Contra as drogas Ideli no dia 13
I

A senadora Ana Amélia Lemos (PP-
RS) e o deputado João Pizzolatti (PP-SC)
estarão em Jaraguá do Sul amanhã para
abertura do seminário Drogas Por quê? O
evento é aberto à comunidade e acontece
das 7h30 às l7h, no Cejas.

Marcos Scarpato (PT) confirma a vinda da
ministra Ideli Salvati à região, no dia 13 de se

tembro, para fazer a assinatura da ordem de

serviço para o início das obras de duplicação
da BR-280. O local ainda não foi definido.

Agora, é torcer para que seja pra valer.

Fiamoncini deve concorrer
Depois de defender o consenso, o vereador João

Fiamoncini admite concorrer à presidência munici
pal do PT. O adversário tem tudo para ser Marcel
Salomon. Segundo Fiamoncini, a ideia de fechar
acordo para composição do diretório não foi adian
te, o que deve gerar a disputa.

QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2013

Bornhausen
na Aciag

O secretário estadual de Desen
volvimento Econômico Sustentá- .

vel, Paulo Bornhausen, apresenta,
hoje na Aciag às 19h, palestra com

o tema "A Internacionalização de
Santa Catarina" com Guaramirim
no contexto. Com a instalação da
BMW, o Estado deve receber cerca
de 20 empresas satélites que serão
fornecedores da montadora. Apro
veitando o contexto, a Prefeitura de
Guaramirim tem trabalhado forte
para atrair investimentos.

EM FOCO

Programa Sol, o 5S da Prefeitura, foi
aprovado na Câmara por unanimidade.
Amarildo Sarti (PV) subiu à tribuna para

elogiar a iniciativa.

• • •

Em 2014, o prefeito Lauro Frõlich

(PSD) pretende tirar do papel o projeto
de construção do sistema de esgoto
sanitário residencial de Guaramirim.

Para isso há recursos na Funasa, onde
o projeto está em andamento. Investimento
total de R$ 42 milhões em três etapas,
com 80% de cobertura da área urbana.

• • •

A confirmação da vinda de Vicente
Falconi a Jaraguá do Sul teve repercussão
ontem. A expectativa em torno da consultoria
de gestão ao Executivo é das mais positivas.

O investimento, que poderia levantar
polêmica na Câmara, será bancado pela
iniciativa privada. É só abrir as portas.
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Meritocracia
na Saúde

AMP do Estado lança
da ontem por Colombo es

tabelece uma nova forma
de trabalho para médicos,
baseada em meritocracia:
quem produz mais, ganha
mais. Conforme o cumpri
mento das metas, os médi
cos poderão receber até o

dobro do que é pago pela
tabela SUS, dependendo
da complexidade do pro
cedimento médico.

Códigode
conduta

Paulo Bernardo re

forçou à Anatel que apli
que as regras do código
de conduta do Executivo

para seus conselheiros e

diretores. A medida tem
o objetivo de evitar que
conselheiros da agência se
encontrem com represen
tantes de empresas a sós.

Colombo anuncia Plano
de Gestão na Saúde

Governador Raimundo Co
lombo (PSD) lançou ontem o Pla
no de Gestão da Saúde. A soleni
dade aconteceu na Associação
Catarinense de Medicina (ACM),
em Florianópolis. O projeto es

tipula três Medidas Provisórias.
Uma delas vai instituir mecanis
mos para a produtividade mé
dica no Estado (Programa Pró
Atividade), profissionalização da
gestão dos hospitais públicos es
taduais (Programa Pró-Gestão),
institucionalização de mutirões

permanentes (Pró-Mutirão) e

agilidade das compras efetua
das pela Secretaria de Estado da
Saúde. A outra destina até trinta
centavos mensais, por habitan
te, para que os municípios ca

tarinenses ampliem a realização
de consultas e exames de média
complexidade. A terceira MP
cria oito centrais reguladoras
regionais para organizar as in

ternações hospitalares, consultas
e exames dos catarinenses usuá
rios do SUS.

Semi Novo,s
Kia Power Imports

"

POIlTICA
QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2013

Sem grana
O advogadoAntonio Carlos de

Almeida Castro tentou novamen
te desbloquear os bens de Duda
Mendonça, absolvido no mensa

Ião. O gabinete de Joaquim Bar
bosa respondeu que isso só será
decidido após os embargos.

Aproximação
o governador de Pernambuco,

Eduardo Campos (PSB),' receberá
hoje o senadorAécioNeves (PSDB)
para jantar. No cardápio, o cená
rio eleitoral para 2014. O último
encontro entre os dois ocorreu na

casa do tucano, há cerca de ummês.

_. ,

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808
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Cobrança de dívidas
PROJETO
ELABORA,DO
Contribuintes

inadimplentes terão
nomes incluídos
no Serasa

Carolina Veiga

A partir de 2014, os

fimunícipes· que pos
suírem dívida ativa com o

município de Jaraguá do
Sul deverão ter os nomes

protestados em cartório.
Isso significa dizer que os

nomes e CPF daqueles que
não quitarem os débitos
com impostos em atraso,
como o IPTU, serão inclu
ídos no cadastro nacional
de devedores, como o SPC
e Serasa. A medida já foi
adotada por cidades vizi

nhas, como Joinville.
O projeto de lei está em

elaboração na Prefeitura
e deve ser encaminhado

.

�.

em cartono
EDUARDO MONTECINO:/ARQUIVO OCP

ACERTO Amanhã é o último dia para os inadimplentes terem 80% de desconto

nas próximas semanas

para votação na Câmara
de Vereadores. Segundo o

secretário de Administra

ção, Sergio Kuchenbecker,
a medida visa aumentar a

arrecadação do município.
"É uma forma de pressio
nar as pessoas a sanarem

seus compromissos com a

Prefeitura", concluiu.
Hoje, o município pos-

sui R$ 69 milhões de dívida
ativa. A quantia é referente
aos impostos e taxas não

pagos pelos contribuintes
e que deixa de ser investido
em melhorias na cidade.

Primeira etapa do programa
Refis encerra nesta sexta

Termina amanhã o

prazo para os contribuin
tes inadimplentes aderi
rem ao Programa de Re

cuperação Fiscal (Refis
Jaraguá) e conseguirem
até 80% de desconto nos

juros e multas sobre os.
valores dos tributos em

atraso com a Prefeitura. A

partir de IOde setembro,
os descontos passarão a

ser, no máximo, de 65%.
No primeiro mês de

Refis, 624 pessoas rene

gociaram seus débitos. De
acordo com o secretário de

Administração e Finanças,
Sérgio Kuchenbecker, R$
736 mil foram negociados
e R$ 137mil já retornaram
aos cofres públicos. Estava
previsto, no primeiro mês,
a arrecadação de R$ 1 mi
lhão. Até dezembro, a ex

pectativa é a de recuperar

R$ 4 milhões.
O Refis continua até

29 de novembro, mas os

descontos diminuem con

forme a data de adesão e a

modalidade de pagamen
to, que pode ser efetuado
em cota única ou em até

24 vezes.
Para aderir ao Progra

ma, os contribuintes de
vem procurar o setor de

tributação, em horário co

mercial, com os documen
tos de Identidade e CPF,
no caso de pessoas físicas,
e com CNPJ e contrato so

cial da empresa, para pes
soas jurídicas.

No primeiro mês do
Refis, 624 pessoas
renegociaram os

débitos. Retorno foi
de R$173 mil

REPÚBUCAFEDERATNADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMAKI1NEWPESSOA,TabeliãDesignada
RuaGerênímoCorrean= 188, Thlefone:47-33721494

Horário deFuncionamento: 9 h às 18 h

EDITALDEINITMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente.Apresente publicação sedeve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceítartem), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente{s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, por
que ránguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

Protocolo: 47254 Sacado: ALEXAi'IDRO KUHN CPF: 004.972.559-95 Ende
reço: RUA 7 DE JANEIRO nO S/N, 7 DE JANEIRO, 89108-000, Massaraoduba
Cedente: FEDER MAIS CONSIR lIDA CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número
do Título: 073964/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Ven
cimento: 10/08/2013 Valor. 364,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$18,95, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47286 Sacado: ANDREA JESUS MOREIRA CPF: 065.518.349-30
Endereço: RuaPastorWIlhemLangen' 281, NovaEsperaoça, 89270-000, Gua
ramirirn Cedente: HAVER E SILVA LTDA CNPJ: 03.389.867/0001-79 Número
do Título: 0001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/08/2013 Valor: 7.500,00 liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, .

Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47293 Sacado: ASSOCIACAO FRATERNAMENSAGEIROSDALUZ
CNPJ: 05.360.773/0001-00 Endereço:RuaAgostinhoKraísch nO 20, NovaEspe
raoça, 89270-000, Guaramirirn Cedente: PAlAVRA E PRECE EDITORA lIDA
CNPJ: 03.963.751/0001-00 Número do Título: 9932-3 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Veo
cimento: 09/08/2013 Valor. 213,08 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47294 Endereço: Rua Agostinho Kraisch nO 20, Nova Esperança,
89270-000, Guaramirirn Cedente: PAlAVRA E PRECE EDITORA lIDA CNl?J:
03.963.751/0001-00 Número do Título: 10210-1 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/08/2013 Valor: 155,38 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47227 Sacado: CAUBI DOS SANTOS PINHEiRo CPF: 606.274.509-
97 Endereço: RuaVereador João ,Pereira lima n° 587, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE UVRE ADMISSÃo
DE ASSOCIADOS DE GUARAMlRIM - CREYISC CNPJ: 1O.l43.743/oooÍ-74
Número do Título: BQJ6325/ooOl Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
DataVencimento: 05/08/2013 Valor. 207,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência:R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ ;!2,25

Protocolo: 47276Sacado:CIEONlCEDE IARACPF: 093.318.199-00 Endere
ço: RUABRAÇO DO NORTE n' S/N, CAMPlNHA, 89108-000, Massaraoduba
Cedente: FEDER MAIS CONSIR lIDA CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número
do Título: 073472/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO D<:J BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Ven
cimento: 07/08/2013 Valor. 297,50 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$37,60, Condução: R$37,90, Edital: R$ 22,25

.
Protocolo: 47311 Sacado: CRISI1ANWIlllAMVICENTIN CPF: 077.743.799-

"67 Endereço: Rua PEDRO GRAFF nO 439, avai, 89270-000, Guaramirirn
Cedente: SANTER EMPREENDIMEN1DS lIDAEPP CNPJ: 09.372.958/0001-
88 Número do Título: 80000000015 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: SANTER EMPREENDIMEN1DS lIDA EPP DataVencimento:
10/08/2013 Valor. 1.061,16 liquidação após aintimação: R$12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47263 Sacado: DARIO DIISON JANNING CPF: 807.933.639-34
Endereço: RUA CAMPINAS n' S/N, CAMPINHA, 89108-000, Massaraoduba
Cedente: FEDERMAISCONSTR lIDACNPJ: 81.599.367/0001-75Número do
Título: 32027/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
12/07/2013 Valor: 80,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47128 Sacado: EDENILDO JOSE RAMOS CPF: 756.952.949-91

Endereço: BRAClNHO nO S/N, BRACINHO, 89108-000, Massaraoduba Ce
dente:BR'D\.COGRAFORlIDAEPPCNPJ:03.595.359/0001-47NúmerodoTí
tulo: 2521/002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
27/07/2013 Valor. 470,52 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 47208 Sacado: ELAINE CRISTINA MAFFEZZOW CPF:
029.515.629-50 Endereço: RUA BRAULINO HULLER N 89 n° 89, centro,
89270-000, Guaramirirn Cedente: A LMORO EIRElJ CNPJ: 10.245.618/0001-
75Número doTítulo: 01/06Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indica
çãoApresentante:muUNIBANCO SADataVencimento: 10/08/2013 Valor:
81,1j6 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução:
R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46975 Sacado: ElIDN DE I1MA CPF: 037.575.059-21 Endereço:
RUAVEREADOR JOÃO PEREIRA I1MAn' s/n, centro, 89270-000,Guaramirim
Cedente: COOPERATNADE cRÉDITO DE UVRE ADMISSÃO DEASSOCIA
DOS DEGUARAMlRIM - CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número doTí
tulo: 007/0001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento:
10/07/2013 Valor. 420,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47351 Sacado: GERAlDO GONÇALVES DE MEIRA CPF:
834.107.596-20 Endereço:EmilioMankeJuniorn° 1536, llHADAFIGUEIRA,
89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMEN1D E
INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20019900661
Espécie: Cédula de Crédito BancárioApresentante: PORTAL DE DOCUMEN
TOS SADataVencimento: 20/04/2013 Valor. 1.945,30 liquidação após a in
timação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$16,01, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46891 Sacado: GERSON JAHN ME CNPJ: 16.937.183/0001-06 En
dereço: ROD BR 280 KM 60 n' S/N, IMIGRANTI'S, 89270-000, Guaramirim
Cedente: COMERCIAL SANTO ANTONIO lIDAME CNPJ: 03.734.219/0001-
02 Número do Título: 73305B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 20/07/2013 Valor. 2.000,00 liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47279 Sacado: IQB IND QUIM BRASILEIRA lIDA CNPJ:
10.226.624/0001-85Endereço: Rodovia BR-280, Km 51 n' 7460, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: WORlD BUSINESS AGENCIA E RG lIDA CNPJ:
06.899.597/0001-34 Número do Título: 743/01 Espécie: Duplicata de Presta
ção deServiçosApresentante:WORlD BUSINESS AGENCIAE RG lIDAData
Veocimento: 17/12/2012. Valor: 1.484,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47229 Sacado: JAQUELINE STlNGHEN CPF: 091.647.179-92 En-

- dereço: RUAVI1DR MARCARINE n° S/N, AVAl, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: COOPERATIVADE CRÉDITODE UVREADMlSSÃO DEASSOCIADOS
DE GUARAMlRIM - CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do Título:
018/0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento:
07/08/2013 Valor. 550,00 liquidação apás a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução:R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47068 Sacado: JOVENTINO CAMPREGHER CPF: 017.109.049-
76 Endereço: ESTR RIBEIRAOWIlDE s/n n° s/n, ribeirão wilde, 89108-
000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANOSCO DEREITI ME CNPJ:
86.727.989/0001-55Número doTítulo: 1850 Espécie: DuplicatadeVendaMer
cantilpor Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRJM Data Vencimento: 22/07/2013 Valor. 376,00 liquidação após a

intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 46945 Sacado: IEONISERV INDUSTRIAL lIDA ME CNPJ:
07.685.085/0001-38 Endereço: Rodovia BR 280, Km 50 n° s/n°, Corticei
ra, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ).J USINAGEM lIDA ME CNPJ:
10.582.305/0001-02Número doTítulo: 1400 Espécie:Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRJM Data Vencimento: 18/07/2013 Valor: 2.825,00 liquidação após a
intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47317 Sacado: l1LlAN EIllS MARI1NI WENDORF ME CNPJ:
09.465.761/0001-55 Endereço: EDUARDO KRlESCH n' 575, CENTRO, 89270-
000, Guaramirim Cedente: PAULO ROBERTO SOlMl1Z )UNlOR ME CNPJ:
06.075.705/0001-54 Número do Título: 739-1-1 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento:
12/08/2013 Valor. 1.800,00 liquidação após a intimação:R$12,25,Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47209 Sacado:MARCIO CRlSTOVAO BORGES CPF: 961.130.819-15
Endereço: RUA RUDOLFWICK, centro, 89270-000, Massaranduba cedente:
JOEL SORDIME CNPJ: 13.182.690/0001-99 Número do Título: 000021 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:mu UNI
BANCO SA DataVencimento: 15/08/2013 Valor. 400,00 liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46946 Sacado: MARClO PEREIRA SAVERO CPF: 815.199.661-72
Endereço: Rua Jacó Reinertn° sn.Rio Branco, 89270-000, GuaramirimCeden
te: COM E INDDETORREFACAO DE CAFEDUASMARIAS lIDA - EPP CNPJ:
82.376.138/0001-54 Número do Título: 000.008.809/02 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA-AGEN
CIAGUARAMlRIMDataVencimento: 01/08/2013 Valor: 1.312,50 liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 6,25, Edital: R$
22,25

.

Protocolo: 46961. Endereço: Rua Jacó Reinert n' sn, Rio Braoco, 89270-000,
Guaramirim Cedente: COM E IND DE TORREFACAO DE CAFE DUAS MA
RIAS lIDA - EPPCNPJ: 82.376.138/0001-54Número doTítulo: 000.008.809/01
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 05/08/2013
Valor. 1.312,50 liquidação após a intimação' R$ 12,25, Diligênciá: R$ 37;60,
Condução: R$ 6,25, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47307 Sacado: OUVIAALVES -UDA - ME CNPJ: 15.700.211/0001-
04 Endereço: RuaVictorBramorski n' 530, Centro, 89108-000,Massaranduba
Cedente: RiO BRANCO EQUlP lIDAME CNPJ: 06.952.176/oooh20 Número
do Título: 291/4-4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante:mu UNIBANCO SA DataVencimento: 07/08/2013 Valor: 450,75
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 47322 Sacado: P. ROSWADOSKI & CIA lIDA - ME CNPJ:
04.881.250/0001-39 Endereço: Rua Marechal Castelo Braoco nO 3600, Cen
tro, 89275-000, Scbroeder Cedente: INDUSTRIA VILA NOVA lIDA CNPJ:
84.689.413/0001-15 Número do Título: 5037387U Espécie: Duplicata de

Venda Mercantil por Indicação Apresentante:muUNIBANCO SADataVen
cimento: 13/02/2013 Valor. 2.720,00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47002 Sacado: ROBERT MARLOND BOGER CPF: 028.004.229-
98 Endereço: RuaCampinbaCentral n° 001, CampinbaCentral, 89108-000,
MassaraodubaCedente:JAVELJARAGUAVEICUWS PECAS SERVICOS lIDA
CNPJ: 79.501.862/0001-58Número do Título: 0047407005 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIAGUARAMlRIMDataVencirJl&nto: ll/06/2013 Valor. 144,42liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ SO,77,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47358 Sacado: SOLUCOES INDUSTRIAIS SCHROEDER lIDA -

ME CNPJ: 12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo n' 194, CaIxa d'Água,
89270-000, Guaramirim Cedente: OXIMIX COMEROO DE GASES lIDAME
CNPJ: 06.538.238/0001-51 Número do Título: 029755 Espécie: Duplicata de
VendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:BANCODOBRASILSA - AGEN
CIAGUARAMlRIM DataVencimento: 16/08/2013 Valor. 400,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 8,77, Edital:
R$22,25
Protocolo: 47359 Endereço: Rua São Paulo n' 194, CaIxa d'Água, 89290-000,
Guaramirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES lIDA ME CNPJ:

.

06.538.238/0001-51 Número do Título: 029769 Espécie: Duplicata deVeoda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 18/08/2013 Valor. 200,00 liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$37,60, Condução:R$ 8,77, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47360 Endereço: Rua São Paulo n' 194, CaIxa d'Água, 89270-000,
Guaramirim Cedente: OXIMIX COMEROO DE GASES lIDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 030218 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 15/08/2013 Valor. 600,00 liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência:R$ 37,60, Condução:R$ 8,77,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46804 Sacado: TERRAPlANAGEM AGRICOlA BERRl LTDA CNPJ:
83.152.819/0001-00 Endereço: RuaHelrnuthSprung nO 69, Centro, 89108-000,
Massaraoduba Cedente: MANTOMAC COMEROO DE PEÇAS E SERVIÇOS
lIDA CNPJ: 7�.879.318/0001-44 Número do Título: 220028560 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 10/07/2013 Valor: 687,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46921 Endereço: Rua Helrnuth Sprung n' 69, Centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: MANTOMAC COMEROO DE PEÇAS E SERVIÇOS
lIDA CNPJ: 79.879.318/0001-44 Número do Título: 0220028560 Espécie; Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 10/08/2013 Valor. 687,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47135 Endereço: Rua Helrnuth Sprung n' 69, Centro, 89108-000,
Massaraoduba Cedente: MANTOMAC COMEROO DE PEÇAS E SERVIÇOS
lIDA CNPJ: 79.879.318/0001-44 Número do Título: 01l668/02 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 2.5/07/2013 Valor: 565,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47264 Sacado:VANESSAGUSD\CKCPF: 077.910.1J9-03 Endere
ço:RUAJOSEMARlAAZEVEDOn'S/N,RIBÉlRAODAlAGOA,8910-800,Mas
saraoduba Cedente: FEDERMAIS CONSTR lIDACNPJ: 81.599.367/0001-75
Número do Título: 34713/03.Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 15/07/2013 Valor: 641,00 liquidação após aintimação: R$12,25,
Diligência:R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

.

Guaramirim, 29 de agosto de 2013.

ANAAUCEMARIINEIll PESSOA, TabeliãDesignada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2013

soluções construtivas

Abertura de empresas
Grupo de trabalho que vem se dedicando

a implantar medidas para maior agilidade no

processo de abertura de empresas em Jaraguá
do Sul se reúne hoje das 8h às ioh no Centro

Empresarial. MárcioManoel da Silveira, diretor
de desenvolvimento econômico do,município,
explica que na reunião serão apresentados os

resultados já alcançados, como o decreto que
regulamenta o Cadastro Mobiliário, as melho
rias no site da Prefeitura e no sistema de registro
integrado de empresas (Regin), as novas e des
burocratizadas regras para baixa de empresas, a

primeira legislação para escritórios virtuais e a

nova aplicação do grau de risco das atividades.

Unificação de dados
Emjaneiro de 2014 passa a valer o Portal So

cial. Ele foi criado em junho, para centralizarpor
meio eletrônico todas as informações relaciona
das ao trabalhador. O sistema unificará todos os
dados atualmente repassados pelo empregador
e distribuídos no SEFIP, CAGED, DIRF, RAIS,
PPP, entre outros ambientes que concentram

obrigações legais definidas pelo governo federal
como dados trabalhistas, previdenciários, tribu
tários e fiscais. Mais informações no endereço
http://www.esocial.gov.br.

Alta nas vendas
As vendas dos supermercados acumulam alta

de 4,16% nos sete primeiros meses do ano, em

comparação com 2012. Os dados são da Asso

ciação Brasileira de Supermercados (Abras). Em
julho, as vendas apresentaram alta de 3,45% na

comparação com o mês anterior, e alta de 11,59%
em relação ajulho de 2012 que, segundo a entida
de, foi um dos mais fracos em desempenho. Mes
mo com a perspectiva de redução do crescimento
do PIB em 2013, o setor continua apresentando
resultados positivos.

HCHORNBURG
CARROCERIAS FRIGORIFfCAS

Ronaldo Corrêa

E
Força do assocíatívísmo

OCP7
www.ocponline.com.br

''Não importa quem está à frente, im- reunião da Câmara de Dirigentes Lojis- íNDICE PERíODO
porta a obra e o que se consegue alcançar tas (CDL), ontem, no Clube Atlético Ba-

SELlC .. 8,5% 10.JULHO.2013
com o trabalho de todos. Não é impor- ependi. Mostrou resultados alcançados TR +0,05% 28.AGOSTO.2013

tante que uma entidade tenha mais visi- pela entidade em mais de sete décadas, CUB 1.295,30 AGOSTO.2013

bilidade que a outra, o que vale é o resul- conquistas quevão de reivindicações por BOVESPA -0,45% 28.AGOSTO.2013

tado para a comunidade, porque juntos mais linhas telefônicas e pela instalação
NASDAQ +0.41% 28.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 17,16 -1,66%
somos mais fortes". A fala da presiden- de agências bancárias,' ao movimento VALE5 31,25 -1,51%
te da Acijs, Monika Conrads, resume que freou a tentativa de aumento do nú- BVMF3 11,52 -2,04%

um conceito que tem tornado Jaraguá mero de vereadores na cidade. "Quando POUPANÇA 0,5210 29.AGOSTO.2013

do Sul referência no associativismo e temos qualidade de vida em nossa co- COMMODITIES

na representação empresarial. Enge- munidade, temos um ambiente favorá- PETRÓLEO - BRENT +0,9% US$ 118,230
OURO +0,02% US$ 1417,950

nheira e administradora por formação, vel para os negócios. É este desafio que
liderança do setor produtivo,Monika fa- torna o associativismo um movimento CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

lou sobre os 75 anos da entidade durante mágico", define a empresária. DÓLAR COM. 2,3468 2,3480 '-0,86%
DÓLAR TUR. 2,2700 2,4100 -2,03%
EURO 3,1279 3,1302 -1,49%
LIBRA 3,6371 3,6391 -1,35%

"

Nanotecnologia
O governo federal vai investir R$ 440 milhões para fortalecer as ações na área

de nanotecnologia até 2014. OMinistério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCI1)
lançou a Iniciativa Brasileira de Nanotecnología (IBN), um conjunto de medidas
para criar, integrar e fortalecer as atividades do setor, com foco na inovação. A ini
ciativa pretende aproximar a estrutura acadêmica e as empresas, fortalecendo as

relações entre pesquisa, conhecimento e setor privado. Entre as ações da IBN está
a reestruturação do Sistema de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNano), que
terá prioridade nas políticas públicas de apoio à infraestrutura e formação de recur
sos humanos. Das 50 propostas apresentadas por instituições e universidades de
todo o país, 26 foram selecionadas para integrar o sistema.

Sinapse da Inovação
Ocorre no dia 3 de setembro, na Católica de Santa Catarina, o lançamento

da quarta edição do Sinapse da Inovação em Jaraguá do Sul. O evento às 19h
é gratuito e aberto a todos os interessados em conhecer o programa idealiza
do com o objetivo de transformar em negócios ideias geradas por estudantes,
pesquisadores e profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Os projetos
selecionados recebem ajuda financeira e treinamento focado na gestão empre
sarial para auxiliar no desenvolvimento das futuras empresas.

Logística
•

e energia
o Banco Nacional de

Desenvolvimento Eco
nômico e Social (Bn
des) deve desembolsar
de R$ 40 bilhões a R$
45 bilhões por ano para
projetos de logística e

energia. A informação é
do presidente, Luciano
Coutinho. Ele diz que
os recursos se justificam
porque há um proces
so de recuperação dos
investimentos no país,
e o desafio é manter a

tendência. O presiden-.
te do Bndes citou que a

pesquisa de intenção de
investimentos do banco

prevê investimentos de
R$ 3,8 trilhões no qua
driênio 2014/2017. O
ciclo de concessões que
inicia em setembro, com
os primeiros leilões de

rodovias, deve ajudar a

"puxar" a taxa de inves
timento para "uma ten

dência mais firme".
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Comunidade
Clic preocupado com situação
financeira de GuaramirimNove mil pessoas

prestigiam desfile
Líderes comunitários deGua

ramirim mostram preocupação
com o corte de investimentos
anunciados pelo prefeito Lauro
Frõlich (PSD). Em volume de
recursos previstos no 'orçamen
to do ano, o município já deixou
de receber cerca de R$ 1 milhão,
notadamente do Fundo de Par

ticipação dos Municípios (FPM)
e Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
O que obriga a uma economia
de guerra da ordem de R$ 6 mi
lhões até o final do exercício, em
dezembro. Por conta disso, algu
mas prioridades apontadas pelo
Conselho de Líderes Comunitá
rios (Clic) terão de ser revistas
em reunião marcada para hoje
no salão da igreja matriz Senhor
Bom Jesus, a partir das 19h;
com os 38 presidentes de asso

ciações de moradores. Ontem, o
prefeito garantiu que a necessá
ria contenção de gastos "é mo

mentânea. Com certeza, vamos
retomar as obras relevantes em

2014", disse Frõlich..

localizadas em bairros onde a

população cresceu e o fluxo de

veículos, por consequência, é

grande. "Como não será possí
vel ainda neste ano materializar

alguns projetos, pelo menos que
se faça a manutenção das ruas',
observou. "Como há um bom di

álogo, o prefeito também conta

com a nossa paciência até 2014.
O Lauro (prefeito) tem sido cla
ro, aqui dá, aqui não dá, sem en

rolação", afirmouMaria Izidoro.
Outra prioridade é ativar o

conselho de representantes do

Clic, da Prefeitura e da Viação
Canarinho, criado depois da au
diência pública em 22 de junho,
para discutir melhorias no siste
ma de transporte coletivo urba
no. "O contrato atual venceu em

30 de abril e itens fundamentais,
como a construção de um termi
nal central, passagem única e

mais linhas, por exemplo, nunca
foram cumpridos e sequer co
brados pelo município", recla
mouMaria Izidoro. Ela também

aponta a falta de um secretário e

de gestão para organizar o aten
dimento à população na rede de

. postosmunicipais de saúde. "Di
ferentemente de outros municí

pios, o nosso problema maior
não está na falta de médicos,
mas na gestão", avaliou a pre
sidente do Clico O vice-prefeito
Paulo Veloso é quem ocupa '0

cargo de secretário de Saúde.

LÚCIOSASSI

GUARAMIRIM

Município celebrou

ontem 64 anos de

emancipação política

Josecleia Cerutti, o marido
Ivonei e a pequena Bruna

Cristina, filha do casal, estavam
entre o grande público postado
ao longo da Rua 28 de Agosto
ontem (28) pela manhã duran
te o desfile CÍvico em comemo

ração aos 64 anos de fundação
de Guaramirim. Já é um hábito
do, casal cujo filho mais velho,
Felipe Eduardo, faz parte da
fanfarra da Escola Carrossel. Q
que mudou em relação ao ano

passado foi o fato de caminha
rem um quarteirão para assistir
a comemoração.

Em 2012, o desfile de escolas

municipais e estaduais, centros
de educação infantil, clubes de
idosos, projetos sociais e cul

turais, escolinhas esportivas,
.

clubes e associações e apresen
tação de máquinas agrícolas
passou em gente à casa deles, na
Rua Norberto Silvério Júnior.
"Fosse maislonge também não

HOMeNAGENS, Entidades ligadas às atividades sociais,
educativas e esportivas desfilaram na Rua 28 de Agosto

Prioridades
A presidente do Clic, Maria

Izidoro, destaca o diálogo aberto
com o atual governo do municí

pio, ''bem diferente de passado
recente", mas lista prioridades
"para ontem". Entre elas a pa
vimentação asfáltica de ruas

teria importância, o que vale é

prestigiar as pessoas que desfi

lamjj� resumiu Ivonei. G) desfile,
que reuniu cerca de-ãove fui!
pessoas, entre público e parti
cipantes, foi aberto pela banda
do 620 Batalhão de Infantaria

de Joinville. Ao final, as crianças
puderam usufruir de um espaço
de recreação montado no gíná-

." sio de esportes Prefeito Rodolfo
Jalm. No dia 7 de setembro, as
comemorações serão realizadas
na comunidade de Guamiranga.

EDIThL DE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCA FEDERATIVADO BRASIL, ESTADO DE SANTA úITARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380·Centro
89251-201- JARAGUADOSUl-SC, Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700• Tabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o direito àsustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legaL FICAM INTIMADOSDOPROTESTO:

mento: 03/09/2013·Valor total a pagarR$298,21 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 220,00 - Juros: R$ 0,73Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63 ..

................---------------------- .. --------------------------- - -- .. - Apon-
tamento: 257711/20l3 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS
ME Eodereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA LALAU . JARAGUÁ
DO SUL·SC • CEP: 89256,200 Cedente: ROD\ INDUSfRlA lJDA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: Ga0240/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
5.901,74' - Data para pagamento: 03/09/2013, Valor total a pagar R$5.992,99
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.90l,74 - Juros: R$.13,77 Emolu
mentos:R$12,25· Publicação edital:R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:
R$17,63 ------------- --- .. -- .. --- .. ------ .. -------------------- .. -- .. --------------

.. -----------.... ---- - .. Apontamento: 257713/20l3 Sacado: R SILVA EQUI-
PAMENTOS PARA PISCINAS ME Endereço;RUA GERMANO MARQUARDT
299 - VIlA LALAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROD\
INDUSTRlAlJDA Sacadon- Espécie: DMI - N'TItulo: Ga0170/2· Motivo:
faltade pagamentoValor. R$ 9.998,42 - Dataparapagamento: 03/09/20l3·Va
lar total apagarR$10.099,22Descrição dos valores: Valordo título: R$ 9.998,42
- Juros: R$ 23,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257510/20l3 Sacado: SANDRO LUIS DEREITI Eodereço: AV
PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 5249 • JARAGUADO SUL-SC - eEP: 89256,
502 Cedente: FM ·FACTORING FOMENID MERCANTIL lJDA Sacador.
, Espécie:Df ' N' TItulo: UA400771 9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.740,00 -Data para pagamento: 03/09/2013· Valor total a pagar R$5.884,Ol
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.740,00, Juros: R$ 63,14 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,m Condução:R$ 24,50 - Diligência:
R$21,02

cadon- Espécie:DMI - N' TItulo: C270559452/5 - Motivo: falta de pagamento
Valor:R$ 7,58 - Dataparapagamento:03/09/20l3-ValortotalapagarR$86,77.
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7,58 - Juros: R$ 0,0l Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$19,33

Apontamento: 257471/20l3 Sacado: VALDIR TOMIO Eodereço: RUA TE
ODORO AClPIO FAGUNDES 97 - AGUAVERDE - Jaragoá do Sul-SC - CEP:
89254-480 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
lJDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: C270559456/5 - Motivo: falta de .

pagamentoValor: R$113,33 - Data para pagamento: 03/09/2013- Valor total
a pagarR$192,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 113,33 - Juros: R$
0,26 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 19,33

Apontamento: 257735/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS lJDA
ME Eodereço: R ROBERID ZIEMANN 20l - Jaragoá do Sul·SC • CEP:
89255-300 Cedente: BANCO CITlBANK SA Sacador. UITRAPISO
INDUSTRIA,COMERCIO,IMPOIITACA Espécie: DMI - N' TItulo: N54772/2
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 705,48 - Data para pagamento:
03/09/20l3-Valor total apagarR$784,09Descrição dosvalores: Valordo título;
R$ 705,48 - Juros: R$ 2,82Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:·R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 257690/2013 Sacado: SONIA MODAS lJDA Eodereço: RUA
ROBERID SPENGLER 630 ' Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259·280 Cedente:
LE RASIQUE CONFECCOES lJDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
817304B1/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.265,00 - Dataparapaga
mento: 03/09/20l3-Valor total a pagarR$1.333,51 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.265,00 - Juros: R$ 2,95 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 257472/20l3 Sacado: VALDIR TOMIO Eodereçp: RUA TE
ODORO AClPIO FAGUNDES 97 ' AGUAVERDE - Jaragoá do Sul-SC - CEP:
89254-480 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSIRUCAO
I1DA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: C2705594ô0/5 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 17,45 - Data parapagamento: 03/09/20l3· Valor total a
pagarR$96,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 17,45 - Juros: R$ 0,04
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 2$,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$ 19,33

��������;2S74;.3;2;;;3-s;,�d��-;;ÃillrnroMio--fud���-R�A'TE:
ODORO AClPlO FAGUNDES 97 - AGUAVERDE - Jaragoá do Sul-SC • CEP:
89254·480 Cedente: CASAS DA AGUA MIITERIAIS PARA CONSIRUCAO
I1DA Sacador: - Espécie: DMI ' N' TItulo: C270559496/5 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 137,94 - Data para pagamento: 03/09/2013- Valor total
a pagarR$217,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 137,94 - Juros: R$
0,22Emolumentos:R$12,25, Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$19,33

Apontamento: 257787/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS lJDA
ME Eodereço: R ROBERTO ZIEMANN 20l - Jaragoá do Sul,SC - CEP:
89255,300 Cedente: BANCO CITlBANK SA Sacador: UITRAPISO
INDUSTRIA,eOMEROO,IMPOIITACA Espécie: DMI - N' TItulo: N566111l
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 361,19 - Data para pagamento:
03/09/2013-Valor total apagarR$438,42Descriçãodos valores: Valordo título:
R$ 361,19 - Juros: R$1,44 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50, Diligência: R$15,94

Apontamento: 257766/2013 Sacado: urECH ROBanCS lJDA Eodereço:
RUAMANOEL FRANOSeIDACOSD\ 1300,VIEIRAS - JARAGUADO SUL-Se
-, CEP: 89257-207Cedente: PWWlAl1N0AMERICANACOMlJDA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: 013189 l/I • Motivo: falta de pagamentoValor: R$
8.160,00 - Data para pagamento: 03/09/2013, Valor total a pagar R$8.258,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.160,00 • Juros: R$16,32 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

.

Apontamento: 257715/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISO
NAS ME Eodereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA LALAU - JA
BAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROD\ INDUSfRlA lJDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G8016412 ' Motivo: falta de pagameoto
Valor. R$ 9.032,78 - Data para pagamento: 03/0912013- Valor total a pagar
R$9.131,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.032,78 - Juros: R$ 21,07
Emolumentos:R$12,25, Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50' Di-
ligência:R$17,63

.

Apontamento: 257736/20l3 Sacado: DOClllO FERNANDES Eodereço: R
MARCOSEMIIJOVERBINENN,660,JARAGUADOSUL-CEP: Cedente:POS
TOPEROLADOVALE lJDA Sacador - Espécie: DMI - N' TItulo: 19194, Mo, .

tivo: falta de pagamentoValor. R$ 651,84 - Data para pagamento: 03/09/2013-
Valor total a pagar R$733,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 651,84
- Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu,
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 257768/2013 Sacado: UTEDf ROBancs lJDA Eodereço:
RUAMANOELFRANOSODACOSIA 1300 -VIEIRAS - JARAGUADOSUL-SC
,CEP: 89257-207 Cedente: PW,W lAl1N0AMERICANACOM lJDA Sacador.
- Espécie: DMI -N'Titulo: 0140841/1· Motivo: falta de pagamentoValor: R$
65.300,00 • Datapara pagamento: 03/09/20l3-Valor total a pagarR$65.513,17
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 65.300,00 - Juros: R$ 130,60 Emolu
mentos: R$12,25·Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 257717/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENTOS,PARA PISO·
NAS ME Eodereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 ' VILA LALAU ' JA,'
BAGUÁ DO SUL,SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROD\ INDUSfRlA lJDA
Sacadon- Espécie: DMI - N' TItulo: G80l63/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 8.780,59 - Data para pagamento: 03/09/2013- Valor total a pagar
R$8.878,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.780,59 - Juros: R$ 20,48
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50·Di
ligência: R$17,63

Apontamento: 257474/2013 Sacado: VALDIR TOMIO Eodereço: RUA TE
ODORO AClPIO FAGUNDES 97 • AGUA VERDE - Jaragoá do Sul·Se - CEP:
89254-480 Cedente: CASAS DA AGUA MIITERIAIS PARA CONSIRUCAO
lJDA Sacadon- Espécie: DMI ' N' TItulo: C270559922/5 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$179,17 - Data para pagamento: 03/09/20l3- Valor total
a pagar R$258,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$179,17 - Juros: R$
0,41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$19,33

Apontamento: 257505/2013 Sacado: GPS PRODUCAO MUSICAL lJDA
ME Eodereço: AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 5249 - jaragoá do Sul
SC ' CEP: 89256-500 Cedente: GUMZ CONTABilIDADE E CONSutroRlA
EMPRESA Sacador.- Espécie: DMI ' N' TItulo: 9200172115 ' Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 187,00 - Data para pagamento: 03/09/2013, Valor total
a pagarR$265,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$187,OO ' Juros: R$
0,62Emolumentos: R$12,25 ' Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 17,63 - .. -- .... --.------ .. ---- .. ------.- .. ------------ .. -- .. - .. -------

----------- .. ----- .. ---------- .. ---- .. ------- Apontamento: 257507/20l3 Sacado:
POR'W. GAUDfO PRODUCOES ARTISIICA Eodereço: RUA FRANOSCO
TODT 185 - Jaragoá do Sul-SC - CEP: 89255·170 Cedente: GUMZ CONTABI
LIDADE E CONSUlIORlA EMPRESA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
9200171500 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,00 - Data para paga-

Apontamento: 257489/2013 Sacado: :VALDIR TOMIO Eodereço: RUA TE
ODORO AClPIO FAGUNDES 97 - AGUAVERDE - Jaragoá do Sul-SC - CEP:
89254-480 Cedente: CASAS DA AGUA MIITERIAIS PARA CONSIRUCAO
lJDA Sacador. - Espécie: DMI ' N' TItulo: C270559448/5" - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 207,20 -Data para pagamento: 03/09/20l3- Valor total
a pagarR$286,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 207,20 - Juros: R$
0,48Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$19,33

Apontamento: 257724/20l3 Sacado: REJANE FAGUNDES PEREIRA Eode
reço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 1311 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256·500 Cedente: D RT SOM EACESSOIUOSAUfOMaTIVOS lJDA Saca
dor. - Espécie:DMI - N'Título: 0006271204 - Motivo: faltade pagamentoValor:
R$ 417,50 - Data para pagamento: 03/09/20l3· Valor total a pagar.R$494,54
Descrição dos valores: Valor do título: R$417,50· Juros:R$l,25Emolumentos:

. R$12,25·Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

-�-------------------------------------------_._--------�-------------------------------- -

Certifico, que este Edital de lotimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 29/08/2013. Jaraguã do Sul (Se), 29 de agosto
de2013.

Apontamento: 257470/20l3 Sacado:VALDIRTOMIO Eodereço:RUATEODO·
RO AClPIO FAGUNDES 97 ,AGUAVERDE - Jaragoá do Sul-SC - CEP: 89254-
480 Cedente: CASAS DAAGUA MIITERIAIS PARA CONSIRUCA�lJDA Sa·

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20
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Uma memória-hem cuidada
PRESERVAÇÃO Prefeitura de Schroeder mobiliza população para criar o, acervo cultural da cidade

Bárbara Elice

Schroeder deu o primeiro passo
para a criação do museu e do ar

quivo históricomunicipal. Desde o iní
cio domês, a população tem sido cons
cientizada e convidada a contribuir
com o mapeamento de objetos antigos
realizado pela Secretaria de Educação,
Cultura; Esporte e Lazer. As informa

ções serão usadas para compor, ini

cialmente, o acervo cultural da cidade.
Cinco mil panfletos estão sendo dis

tribuídos pela equipe da secretaria e por
agentes de saúde. O material informa
sobre a proposta da criação do acervo

e contém a ficha para o registro de ob

jetos; São requisitados os dados pesso
aisdo proprietário, o tipo do objeto e

a descrição histórica dele. São aceitos
itens de decoração, utensílios domésti
cos, implementas agrícolas, "instrumen
tos musicais, livros e documentos, por
exemplo. Os panfletos devem ser entre

gues preenchidos nas escolas ou na sede
da Secretaria, ao lado da Prefeitura.

Nessa etapa, somente as informa

ções serão fornecidas à secretaria e os

objetos continuarão sob a posse dos

proprietários. "Estamos fazendo o le
vantamento pata saber da quantidade
e do interesse das pessoas em manter

viva a história do município. Queremos
esclarecer a: importância de tirar esses

objetos do armário e expô-los para a

r,
visitação da comunidade", afirma a ge
rente de cultura, Neiva Plantikow.

A intenção é instalar o museu e o
,

arquivo histórico no prédio da secre

'tana de cultura, quando o setor de

educação deixar o local. Para cumprir
'.: com as exigências do Instituto Bra
sileiro de Museus (Ibram), o serviço
de assessoramento museológico será
terceirizado. Conforme Neiva, a atual

:. administração abriu licitação para a
.

compra da máquina usada para a lim

peza e conservação de documentos.
A_amostra desse futuro acervo po

derá ser conferida na Schroederfest,
.

de 5 a 8 de setembro, no Pavilhão de
Eventos. Cerca de. 30 itens já cadas
trados estarão em exposição no even

to. Haverá também um estande dedi
cado àmemória da cidade, onde serão

,- reproduzidos vídeos. Nesse local tam- '

" bém estarão expostas fotografias que
-

precisam ser ídentiffêadas.

I
í r.
I'

I
, �
I �

I '<

EDUARDO MONTECINO

Patrímênio
A partir da próxima se

mana, a Secretaria de Edu

cação inicia a organização do

catálogo do acervo. A meta

é registrar 100 itens. Outra

estratégia para conseguir in
formações é a visita às famí
lias mais antigas da cidade, já
identificadas.

Conforme Neiva, após o

término da Schroederfest, a

VALORIZAÇÃO
Primeira placa da

Prefeitura Municipal
de Schroeder é

uma das peças que
compõem o acervo

cultural

mobilização para a proteção
do patrimônio histórico do

município será
-

prioridade.
.
Schroeder deve uma resposta
aoMinistério Público de Santa

Catarina, em relação às metas
do Planejamento Estratégico
do Diagnóstico de Patrimô
nio Histórico Cultural. O MP

questiona a existência de leis

que protejam o patrimônio,
até. o momento, inexisten�es

em Schroeder.

'Agerente de cultura afirma

que o Sistema Municipal de
Cultura está sendo desenvolvi
do. O documento será enviado
ao setor jurídico da Prefeitura,
depois à Câmara de Vereado
res para aprovação. Quando
sancionado, permitirá a cria

ção de um Conselho de Cultu
ra. A estrutura será responsá
vel pela preservação cultural.

Benefício

Vale-cultura é oficializado.pelo governo federal
O Programa de Cultura do

Trabalhador, que incentiva o

consumo de produtos cultu
rais, .

foi régulamentado pelo
governo federal. Com isso,
instituiu-se o benefício conhe
cidoeomo "vale-cultura;', que

�
oferecerá, .mensalmente, R$

. 50' aos, funcionários das em-

presas adeptas ao programa. O valem à faixa salarial do traba

objetivo é facilitar o acesso dos lhador. Quem recebe até cinco
brasileiros a shows, cinemas, salários mínimos, por exemplo,
teatros, museus e a compra de tem preferência no recebimen
livros ou revistas. Na prática, to do benefício. Dessa forma,
o benefício se assemelha ao para salários de R$ 678, o des
vâle 'alimentação: será confec- conto éde 2%, equivalente a R$
cionado cartão magnético e os LOS. créditos disponibilizados
'percentuais de desconto equi- - serão cumulativos.

"

, ,y(,.,�,� '"," •• \ ,., ", .. �, l�',ll,.�"�" .. "",,�,,� ... "

A operacionalização do va

le-cultura será fiscalizada pelo
Ministério do Trabalho e Em

prego. A instrução normativa
-

que regulará o funcionamento
deverá ser publicada no dia 6
desetembro.Aprevisão é que o
benefício esteja disponível aos
trabalhadores neste ano.
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João Chiodini- Escritor

� .
OCPIO
www.ocponline.com.br

G escritor@joaochiodini.com.br

Por direitos iguais
Hoje, ao abrir meusemails, recebi uma
reclamação um tanto

quanto inusitada que decidi
repassar a vocês:
Senhor João, espero que
o amigo, como escritor,
atente ao meu problema
e ajude-me a conseguir
expor as minhas queixas,
pois, no mundo em que
vivemos, onde todos lutam
e obtém, com sucesso,
os seus direitos, percebi
que também devo lutar

pela igualdade social da
minha classe. Eu, assim
como outros iguais a mim,
não tenho apenas menos

privilégios, como também sou vítima de
preconceito e desprezo, Sinto na pele,
senhor João, a injustiça que me acomete.
Você não imagina como dói ser sinônimo

_ deinfortúnio, de desgraça e de azar, sendo
que eu, calejado, sustento e movimento

. todo um sistema corporativo, tanto quanto
o colega de trabalho que vive ao meu lado.
Este, por sua vez, tem mais privilégios,
mais destaque. A vida dele é justamente o

oposto da minha.
Sinceramente, eu não consigo entender.

,>

Executamos a mesma função, temos a

mesma carga horária, pertencemos ao
mesmo sistema corporativo e, no entanto,
ele é o .herói e eu o vilão! Se existe alguma

justificativa plausível para esse tratamento

diferenciado, eu quero saber. Se existe
. uma única razão para essa sombra que me
assombra e essaluz que ilumina o meu

colega, por favor, eu quero saber qual é. Se
eu puder fazer alguma coisa para melhorar,
eu estou disposto a me esforçar. Apesar
de saber que, nesse caso, a única coisa
que me diferencia do colega ao lado, é o
infortúnio de ter nascido do lado errado
desse conjunto.
É por isso que estou lhe escrevendo. Eu
quero quebrar esses dogmas que me
seguem e seguem os outros de minha
classe por anos e anos e anos. Afinal, vejo
tantas minorias conquistando seus direitos,
lutando para ter voz ativa, mostrando que

eles existem e que fazem parte
de uma sociedade moderna e

livre, que querem expressar suas

opiniões, demonstrar seu amor
e ter tratamento igual a todas as

outras pessoas. Nem melhor, nem
pior, igual. Isso é justiça.
Nós, senhor João, os pés esquerdos,
queremos acabar com as mentiras

que nos rodeiam. Quem foi que
disse que é ruim acordar com o

pé esquerdo? Isso é, claramente,
I uma ação preconceituosa! Também

quero saber por que medem
tanto o pé direito de uma casa ou

apartamento? Por que não medem
o pé esquerdo?
Estou cansado de ouvir por aí que
isso é inveja, que todo mundo acha

que a grama do vizinho é mais verde, mas,
no meu caso, existe uma diferenciação
clara. Eu quero, através dessa mensagem,
expor a minha indignação e saber também
por que, no dia 7 de setembro, o pé direito é
o mais forte? Por que não posso, ao menos
uma vez, ter destaque nos desfiles cívicos?
Chega! Já são quase doze anos que a

esquerda passou a governar nosso país e

não fez nada pela gente! Cansamos! Nós,
os pés esquerdos, a partir de agora, iremos
lutar por direitos iguais e por esquerdos
iguais! Se não melhorarem nossa posição
no desfile do dia sete, vamos fazer a maior
paralisação da história desse país. Só
iremos às ruas se formos arrastados!

Clique animal

RLHOTE MACHO
PARA ADOÇÃO
Está com dois
meses e será
de porte médio.
Contato: Claudinéia
473084-0305 (após
às 15h) ou Wandel
9617-1196

ADOTE BIDU! Super
querido, adora colo
e gosta de brincar.
Já sofreu abandono
e agora precisa um

lar de muito amor.

Tem 6 anos de idade,
porte pequeno (6
kg), vacinado e será
castrado. Contato:
Maria no 3376-6400

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginas i

do Fac�book da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul
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Adolfo Alberton
Alicia Rassweiler

- Anadir Becker
Aureo N. Ponstein
Beatris Maria Zerbin Pires

Cândido O. Trentini

Claudino Roise
Denise Zapella
Emerson Fausto Stahelin
Fabio Eduardo da S. Nunes
Gabriel Kuhn
Gildete Piazera
Gionei Behr
Greiciele Amanda Hernatski
Helena Hertel
Helmuth Becker
Jéssica H. Dallabona
Juliana M. Ribeiro
Junior Bonessi
Karina Denk
Karla Janaíne Diedrich

Conceição
Lucas R. Urban

.

Luciane B. Gaedtke
Luiz A. de França
Luiz A. Furlani

Marcelino Paust
Márcio Gustavo Kruger
Márcio Paterno

Margarete S. Nascimento
Martins Kinen
Nathan Walz
Rosali Rosa
Rosali W. Rosá

Roselene Machado

Rosivaldo B. de Souza
Rui Barg
Talia Cardoso
Terezinha G. Vieira

Veronica Hafenan Fulik

Luana Piovani - Atriz
• Alessandra Negrini - Atriz
• Edu Lobo - Músico

Curiosidade
29 de agosto...

... é o 2410 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 124 para acabar
o ano. Dia Nacional de
Combate ao Fumo. 1993 .

Chacina de Vigário Geral,
no Rio de Janeiro, deixa
21 pessoas mortas. 2005
- Furacão Katrina atinge
a cidade de New Orleans,
nos Estados Unidos.

Fonte: WikipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ricardo Danjel Treis

Im poracaso.com Gcontato@poracaso.com a@poracaso 8/poracaso

Dia de conhecer a Lico
Após semanas de empenho na reestruturação da casa, Neni Junkes abre hoje

as portas da Lico, e apresenta aos amigos um point que não mudou só de cara, mas
também de alma. Completamente transformado, agora o bar possui três ambientes
(sendo um externo), novo sistema de climatização, amplos banheiros, dois bares,
serviço de cozinha e, para acomodar o público, mesas, balcões, lounges e deck. No

que diz respeito à essência, a inspiração veio daÁsia, onde itens vindos da Indonésia
sofisticaram a decoração e mudaram os ares do local. Quanto ao funcionamento,
a ideia da Lico agora é ser um ponto de encontro para descontrair com os amigos.
O som continua rolando, mas será em formato acústico, sendo que o agito ficou
reservado para as tardes de domingo, onde um DJ assumirá o point fazendo o sun
set eletrônico. Neni pediu que estendêssemos o convite aos leitores, e o fazemos a

título de recomendação: a nova Lico está valendo a visita! O funcionamento será de

quarta a sábado a partir das 18h, e domingos a partir das 15h. Liguem no (47) 9908
6555 para contato. Ah, sim: e quem toca lá hoje é ninguémmenos que Rex Johnson!

Fogodechão
Eis dica boa para o almoço deste do

mingo, onde Leandro e Teka vão levar
o padrão de qualidade da Confraria do
Churrasco para o preparo de uma cos

tela de fogo de chão. O evento será pro
movido no salão da Igreja Metodista de

Jaraguá do Sul, à Rua Marina Frutuoso,
sendo servido o almoço a R$20 cada car
tão. Caso o tempo não colabore o evento

será adiado.

Os pais Maria Goretti e
João Carlos Agustini junto
à filha Maria Paula, 2� lugar

do Festival Estudantil
da Canção. A celebração
do título foi no Madalena

Chopp & Cozinha

o próximo UFC
_ Informação que demos em primei

ra mão no blog nesta terça-feira: já está
marcada a data do próximo UFC a ser re

alizado em Jaraguá do Sul! O evento será

apenas em 2014, botando por terra as es

peranças que houvesse outra edição agora
em outubro, mas ele chega cedo, rolando
já no mês de fevereiro! A informação é de
fonte garantida, portanto marquem na

agenda e façam os planos: o evento será
dia 8 de fevereiro de 2014, sábado.

DIVULGAÇÃO

Em obras
À beira de completar um

ano agora em setembro o

Blackbird Bar está tempora
riamente de portas fechadas,
fazendo reformas justamente
para marcar a ocasião do ani
versário. Infelizmente a gerên
cia da casa não pode confirmar
data, porém pede paciência,
que a reabertura e comemora

ção serão em grande estilo.

Patifaria
Destaque na agenda do fim

de semana, nesta sexta a ga
lera da Banda Patifaria marca

presença no palco do Sacra
mentum Pub, prosseguindo a

"tour" de lançamento de seu

CD. Vai rolar rock de primeira
noite adentro, em show acústi- -

co sob medida para a casa.

Showman: Josef Marques Natel deixa o balcão para mostrar
o quanto também domina o palco no Sacramentum Pub

ocP 11
www.ocponline.com.br
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AGENDA
HOJEÀNOITE
� 22h" RexJohnson Acústico. Local: l..ico Bar 147 9908 6555
;� 22h -e- Show.çom BandaTake 3 / Formação ácústioa.
Locál: $acramentum Pub 147 8832 1524

..�. 22h- duinfa S�rtanéjaDose.Dupla/ Shaw ccrn Rodrigo
Rossi &Luan e �duFarias 1 DJ Diego Feller / Elas free
até as Oh. Loca.l: [andem Pub 1473055 0065

SEXTA-FEIRA 30
.�. 22h - Sacra-Feira IShaw acústico COol Péltifaria.
Local: Sacrámenturn Pub 1478'832 Hi24

, SASÂDOª1
(� 22h - B�nda DesértaAcústico I Shaw com Ulysses e

Thirray.Local: Sacramentum Pub 147 8832.1524
'�22t1- Shaw com Alex &Willian / DJ Diego Fellerl Elas
free at�a� qh. Local: Lpndol)Pyb 147 3.055.0065

DOMING()1
- .-

FOTOS ERlC DE UMA

Mariana Silva e Gustavo Costa marcando
presença na pista da Patuá Music

Curso de libras
Eis oportunidade em Jaraguá para quem quiser

aprender a se comunicar com os surdos. "Libras para
iniciantes" é um módulo com duração de três meses
com uma aula semanal, cotado por apenas R$75. As
aulas começam dia 14 de setembro, interessados po
dem fazer contato através do email euqueroapren
derlibras@hotmail.com.

, Fejuca e pagode
Vai rolar neste sábado mais uma edição da tradicio

nal feijoada daÁgua Doce Cachaçaria. O evento começa
às uh e segue tarde adentro com pagodinho ao vivo no

palco da casa. Para reservas liguem no (47) 33718942.
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Moa Gonçalves

3370-3242

NAS RODASCerveja
ttaip;ava cx cJ 12 350 mi

Cal"ne Suína
com pele e osso

Jussara Kiehnen reúne grupo
de afetos nesta quinta-feira
com muito sushi e sashimi
em comemoração ao seu

aniversário!

MAUIUCIO HERMANN .. .. ..

Ontem, este colunista teve
a oportunidade de conhecer
o cantinho do amigo Dinar

Dalmoro, uma casa maravilhosa
nos arredores da Barra do
Rio Cerro. Brasão, como é
carinhosamente chamado,
comemorava idade nova e

esbanjou alegria. Um dos

pontos altos _da festa foi a

apresentação da banda V8. Um
sucesso! Thanks, pelo convite.

.. .. ..

Maicon Punquiele Jr.
é.o grande aniversariante
de hoje. Os maiores

cumprimentos da coluna.

PRESENÇA\ Jaime e Salete Franzner,
domingo, no Restaurante Pa�:_k Aurora Café da hora

Bom dial
o pessoal da Revista Nossa continua elogiando o delicioso café

da manhã oferecido terça-feira pela nossa amiga, a nutricionista
Lidiane Atala, da Nutrilli. Um show! Pra quem não sabe, Lidiane
foi capa da Revista Nossa - edição de agosto. Diga-se de passa
gem, uma matéria muito bem escrita pela jornalista Priscila Mil
nitz Pereira. Vale conferir!

Bom dia, urbe sorriso! Hoje é dia 29 de agosto de 2013. Já
estamos em contagem regressiva, faltam apenas dois dias para
o mês dos ventos sumir do calendário. Ainda bem! "Euzinho"
não gosto do mês de agosto! Mas crendices a parte, vamos à
coluna social de hoje, que está recheada de boas informações
e muitas novidades. Antes, uma frase para você refletir. "Pes
soas felizes são alegres e partilham energia positiva. Pessoas
infelizes são amarguradas e contaminam seu ambiente" (Bispo
Rodovalho).

CLEITON METZGER

Pensando bem Eternamiss
o que algumas pessoas fa

zem por amor é incrível. Mas
o que outras fazem por inte
resse é inacreditável.

Hoje quem bate as taças e

faz tim tim é nossa eterna miss
Jaraguá, Margareth Schmidt
Nascimento. A ela, as mais be
las flores do nosso jardim.

Batata suíca
Café damanhãNa noite de terça-feira

,reuni na minha baia poucos
e bons para uma noite com

sabor delivery. Sorvemos a

famosa batata suíça recheada
do badalado Zé Batata. Con
fesso: é uma delícia. A dica vai
de graça: 3275-3879.

Ocorre hoje, no Auditório
do Sesi, o café da manhã pro
movido pela Facisc na região
de Jaraguá do Sul. O,encontro
é às 8h30 e, na ocasião, haverá
uma palestra com o colunista
Claudio Prisco Paraíso.

.t� O casal Christian e Lilian Duarte
conferindo as delícias do Madalena

Jian & Marcelo, uma das duplas que estão desponta
do no cenário musical sertanejo da região, se apresenta
na Feijoada do Moa, dia 26 de outubro, na Epic Concept
Club. Eles'farão a abertura do show do projeto Dexterz.

·VARIEDADES

FLORADA
Floricultura

flor.dai!Pflorad••com.br
••cQm.br

HOMENAG,ENS Presidente da

Associação das Imobiliárias de

Jaraguá, Luiz Sergio de Assis
Pereira Jr, e a esposa Jasleide,
em noite de homenagens, no

Clube Atlético Baependi

Jian &Marcelo

QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2013

MAUIUCIO HERMANN

Festa
TE CONTEINeste fim de sema-

na tem agito, princi- .. A empresária .. O restaurante Típico Ipalmente no sábado, Rosângela Tepassé Malwee, 'além da deliciosa
dia 31. No London tem Schmitz, em sua melhor e conhecida gastronomia, \
show sertanejo coman-

fase, vai desfilar para a ótima localização e
dado porAlex eWillian

marca de camisas Elô ambíerge familiar, breve
e também a participa-

na Feijoada do Moa, dia terá uma novidade:
ção do DJ Diego Fel-
ler. Já no Divino, em 26 de outubro. O cachê curioso? Logo eu conto.

Massaranduba, quem ela vai doar para uma.

sobe no palco é a du- entidade local. Bom • E o mensalão? Continua
pla Sertaneja Álvaro & demais, uma vergonha nacional!
Matheus. Nem vale entrar em

.. Na próxima segunda- detalhes. Enquanto isso,

" feira, dia 1 º de setembro, . vamos à agenda de
._.,.-

Vicente Caropreso trabalho e trabalhar mcito,
amanhece mais velho. se

é

que você me entende!
Para apontar Seu celular vai bombar,
caminhos de

afinal, o médico tem uma •• Muita luz e paz a todos
desenvolvimento

para uma pessoa, legião de amigos. e vamos que vamos,

ainda não descobri Brasil. Tudo passa, né?
nada mais rápido, • Hoje, no London Pub,
barato e eficaz tem Rodrigo Rossi e Luan, • Não maltrate os cães.
do que um bom mais a presença de .Edu
feedback. Farias. Boa dica! .. Com essa, fui!
João Carlos Rocha
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PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Implante de orelhas

Num terrível acidente de automóvel, o sujeito perde as duas orelhas.

Após algumas semanas, o hospital encontra um doador com o mesmo

tipo sanguíneo e faz o implante.
Um mês depois, o sujeito volta ao hospital e pergunta para o cirurgião.
- O senhor sabe o nome do doador dessas orelhas?
- Deixe-me ver - responde o médico, consultando o seu computador.
- Hummmmm Aqui está ... Joaquim Manoel dos Santos.
- Português, não é?
- Sim, como o senhor sabe?
- Fácil! É que eu ouço tudo, mas não entendo nada!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Legendado -

106 min - Censura: 10 anos - 14h40, 17h, 19h1 0,21 h20

ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre -

13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
ARCOPLEX3
• Minha Mãe é Uma Peça - Nacional - 85 min - Censura: 12 anos -

14:10,16:00,17:50,19:40
• Wolverine: Imortal - Ação - Legendado - 128 min - Censura: 12 anos - 21 h30

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:00 19:10 - 3D - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros 16:3021 :30 - 3D - LEG - Aventura.
• Meu Malvado Favorito 2 13:20 - DUB - Animação
• Gente Grande 2 - 15:30 17:40 19:50 21 :50 - LEG - Comédia
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - 14:10 16:50 19:2022:00 - LEG . Fantasia
• O Concurso - 19:3021 :15 - NAC - Comédia
• Os Smurts 2 - 13:10 15:15 17:20 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:40 18:45 21 :20 - LEG
• Wolverine: Imortal 16:1 O - LEG - Ação
• Os Smurts 2 - 14:20 16:40 - 3D - DUB . Comédia
• Círculo de Fogo 21 :40 - 3D - LEG - Ação
• Círculo de Fogo 19:00 - 3D • DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Os Smurts 2 -13:45 - 3D - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:30 19:00 - 3D DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 21 :30 - 3D - LEG Aventura
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:30 22:00 - DUB - Ação
• Os Smurts 2 - 13:00 15:00 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:1521 :45 - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:15 21 :40 - DUB

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
u..
::::s
-

o
CI)

HORIZONTAIS
1. Peça em forma de prisma, que se insere no vértice

de um corte para melhor fender algum material,
ou para calçar, nivelar, ajustar um peça qualquer

2. Pedra preciosa com cores entre azul e láctea I
Tensão Pré-Menstrual

3. Amor-próprio / Espaço formado pelo abdome e as

coxas quando o corpo está sentado
4 -. Com nitidez ou clareza / Impor silêncio a

5. Um pouco de ... Iycra / Que foi recolhido ou arre

cadado
6. Mulheres nascidas no país africano com as famo-

sas pirâmides
.

7. Vir aparecendo
8. Que diz sim, respeitosamente
9. A voz do cão I Escola de Química
10. Que celebra temas e lendas heróicas / Grande 9

antílope de chifres parecidos com os dos bois
)

11. Tubo de espingarda/ Designa individualmente os 10

elementos que formam um conjunto
12. Sufixo que denota qualidade ou estado / Gestos 11

feitos com o intuito de afastar o azar

13. (Pop.) Parte do autódromo onde os carros atin-
12

gem sua máxima velocidade.

VERTICAIS
. 1. (Ingl.) Passatempo / Morrer
2. Pedido de graça a Deus ou aos santos / Indivíduo

que possui qualidades necessárias ao desempe
nho de determinada função

3. (Bíb!.) O irmão de Abel/Fazer tostar
4. Grito de angústia / O principal nervo do membro

inferior; controla diversas articulações e múscu-
los \

5. (Quím.) O sódio / Transcrito fielmente /Abreviatu
ra de toot (medida inglesa de extensão)

6. Que foi espremido I Azul esverdeado
7. Lamaçal/Que pronuncia com hesitação e sem

clareza de sons

8. (La) Cidade argentina, capital da província de Bue

nos Aires, importante centro cultural e industrial /
Valor que é recebido, arrecadado

9. Afetuoso / Cerca de.

, .1), jJ

Fontes: Epagn e Tempo Agora

.Tempobom
em se

Tempo seco e ensolarado

em se, com nevoeiros ao
amanhecer. Temperatura
baixa, negativa nas áreas
altas do Estado com geada.
Durante o dia, temperatura
em gradativa elevação.
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Novelas·
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

OS tenentes e suas namoradas expulsam Alberto da fren
te da casa de Cassiano. Doralice parte com Beatriz e deixa um

bilhete de despedida para Quirino. Manolo tranquiliza Samuel,
dizendo que Aurora chegará logo em Vila dos Ventos. Alberto

ameaça Dionísio, que acaba cedendo e mantendo o neto no

cargo de vice-presidente do Grupo. Cassiano oferece o Flor do
Caribe para Bibiana e Donato comemorarem o aniversário de
15 anos de Marizé. Alberto vai à casa de Ester e exige que ela
volte para a mansão. Samuca percebe que Alberto está fora
de si e liga para Cassiano, pedindo ajuda.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Giane insiste com Bento que Fabinho não atentou contra

sua vida. Lucinda não consegue se explicar para Tina. Tio Lili
aconselha Renata a nãotrabalhar com Wilson. Gládis decide

punir Damáris. Nélson não se conforma que Rosemere queira
morar na casa de Perácio. Gládis aparece na festa para a es

treia do seriado de Vitinho. Glória agride Brenda. Bárbara leva
Mari para falar com Lara. Natan pensa em chamar Bárbara
de volta para seu filme. Verônica sente-se insegura com Érico..
Amora ouve Malu falar com Madá que devolverá o celular de
Bento. Fabinho procura comida em uma lixeira. Amora entra

no quarto de Malu de olho no celular de Bento. Glória obriga
Perácio a contar para Rosemere sobre a chantagem de Bren

da, e Filipinho ouve a conversa. Amora vai à casa de Bento.
Peixinho encontra Filipinho. Caio convida Giane para andar de
moto. Lara e Camilinha discutem por causa de Maurício.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Paloma fica assustada com a ameaça de Ninho e tenta

acalmar Paulinha. Bruno descobre para onde Ninho levou
Palorna e Paulinha. Alejandra amarra Paloma em uma árvo
re e vai embora com Ninho e Paulinha. Leila encontra a luva

que Nicole usou no casamento, no lugar em que Thales viu a

imagem da esposa. Patrícia � Michel descobrem que o vídeo

OCP15
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Amor à Vida

Leila se apavora ao encontrar luva de Nicole após.visão de Thales
Leila (Fernanda Machado) já está de saco cheio de convi

ver com Thales (Ricardo Tozzi) tendo visões de Nicole (Ma
rina Ruy Barbosa) e resolve provar para ele, de uma vez por
todas, que tudo não passa de imaginação. Assim que o aspi
rante a escritor vê a noiva na escada, Leila resolve fazer um

que fizeram dos dois no provador foi publicado na internet.
Félix consola Pilar. Bruno encontra Paloma, e os dois seguem
atrás de Paulinha. Ninho decide ir por um caminho perigoso, e
Paulinha deixa uma pista para ser encontrada. Niko desconfia

. do comportamento de Amarilys e Eron. Valdirene faz a última

prova de seu vestido de noiva. Valdirene chora pensando em

Carlito. Félix pergunta para Rafael com quem ficaria o hospital
se seus pais se divorciassem.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
na cozinha, Chico tenta limpar o vestido de Mili. A diretora

diz para Mili que ela não pode deixar isso estragar o seu dia.
No Café Boutique, Beta conta para aos funcionários da loja
que resolveu o problema de Armando e entregou os pedidos.
Clarita fica feliz e o chama de heroi. Maria Cecllla desce a loja
e pede para falar com Tobias. A supervisora convida o barista

para ir ao musical com ela, o rapaz aceita. Tobias fica feliz e
não acredita que a chefe o convidou para sair. No orfanato,
Pata fala a Bia que sabe que foi ela quem manchou o vestido
de Mili e que irá contar tudo. para Sofia. Bia diz que se ela con

tar, a pequenina também irá falarque os meninos a trancaram

no porão. Pata afirma que se ela fizer mais alguma coisa para
estragar a festa de Miii, terá que se ver com ela. Junior pergun
ta a Mili o que ela gostaria de ganhar de presente.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
lYIeg fica furiosa com Vitor Hugo ao saber que ele traiu Isa

bela. Dorivaldo aconselha Esmeraldino a sair da vila. Matilda
tenta armar plano para tirar Esmeraldino da vila. Rpsália des
maia e deixa todos preocupados. Édison mostra o exame de

gravidez de Rosália para Benito e Xepa. Meg continua irritada
com Vitor Hugo e diz que não irá dividir sua casa com Rosá- .

lia. Pérola descobre que a enfermeira se mudou de endereço.
Cintia fica irritada ao saber que Rick pretende dar um golpe
em Feliciano. Dafne vai até o escritório de Feliciano. Benito e

Xepa ficam felizes ao saber que Rosália está grávida: Graxinha
se desentende com Robério. Feliciano oferece ajuda à Dafne
em troca de uma noite de amor. Esmeraldino pede dinheiro a

Édison para pagar dívida com os bandidos. Matilda convoca

reunião na vila para falar de Esmeraldino.

Fofocas
Excesso de magreza de
Carolina impressiona

CarolinaMagalhães postou foto em seu Ins

tagram em que aparece de biquíni. As imagens
chamaram atenção pelamagreza da atriz. "Indo
fotografar com meu biquíni novo", escreveu ela
na legenda. A modelo e neta do senador Antô-

.

.

nio Carlos Magalhães, tem 32 anos, mora em

São Paulo com o namorado, o deputado federal
Guilherme Mussi, Sua última participação na

tevê foi no reality Amazônia, da Rede Record,
em 2012. Agora, ela investe em seu site publi
cando dicas de moda, saúde, beleza e viagens.

Selena Gomez pode
deixar amúsica

Selena Gomez anda passando por uma
séria crise de estressse em sua atual turnê

musical, e acaba de anunciar que seu mais
recente disco, será o último. Pelo menos

.por enquanto. Esta semana, a atriz e canto

ra confirmou que vai tirar longas férias do
mundo da música. Durante uma entrevista
coletiva do filme The Getaway, Gomez dis
se: "Esse é meu último CO, por enquanto.
Vou fazer uma turnê e depois vou atuar por
um bom tempo, espero". E, apesar de estar
determinada, a própria artista reconheceu

que pode mudar de ideia no futuro: "Sou
mulher, mudo de ideia o tempo todo", avisa.

tratamento de choque. ''Vou subir nessa escada e provar que
não tem espirito nenhum!", dispara. Mas, ao chegar ao topo
da escada, Leila se depara com a luva que Nicole usava no dia
do casamento. Por um momento, ela fica chocada, mas logo
trata de culpar Lídia (Angela Rebello).

20/3 a 19/4.-Fogo
Hoje, vale a pena caprichar

mais na hora de se vestir. E, como
terá facilidade para conversar,

pode se dar bem ao pedir um au

mento aos superiores. Nos assun
tos do coração, ÚTIl passeio onde

possa mostrar seu charme, será
ótimo! Cor: verde.

li
Touro .

20/4 a 20/5 - Terra

,�. Pela manhã, você vai valorizar
cada centavo ganho e poderá ne

gociarbons acordos ou atémesmo
um aumento de salário. À noite,
você vai se apegar mais a quem
ama, mas nada de exagerar nas co

branças. Vale o mesmo para quem
ainda está livre. Cor: cinza.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Você poderá explorar melhor
seu poder de comunicação e sua

.

flexibilidade para lidar com vários
assuntos ao mesmo tempo. Se ca
prichar na aparência, vai causar
uma ótima impressão no trabalho.
No amor; conversemais com o par
e saia da rotina. Cor: creme.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

O dia deVe fluir bem no traba
lho, principalmente se lida com

comércio, moda ou estética. Mes
mo assim, vai render mais se tra

balhar só. Não confie em qualquer
pessoa! Na paixão, a desconfiança
pode atrapalhar. Cuidado com um

lance proibido. Cor: vinho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Bom humor e alto-astral vão
marear o dia! Se precisar de ajuda,
conte com amigos. É hora de cor
rer atrás dos seus sonhos! Aposte
na diplomacia no trabalho. Pas
seio ou encontro com os amigos
pode favorecer a paquera. Se tem
alguém, saia da rotina. Cor: rosa.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Vale a pena dediear atenção ao
visual. Umaboa imagempode aju
dar no trabalho!A carreira vai con
centrar amaior parte da atenção e,
se você usar a diplomacia, poderá
alcançar seus objetivos com mais
facilidade. A dois, faça planos a

longo prazo. Cor: marrom.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Se estava pensando em fazer
um curso ou voltar a estudar, esta
é uma boa hora para dar o primei
ropasso.Notrabalho, um clima de

bom humor aproxima as pessoas,
Concentre-se nas tarefas que gosta
de fazer. Clima de aventura anima
o campo afetivo. Cor: verde.

..1·

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Demanhã, vai sermais fácil se
entender com clientes e colegas,
mas não baixe a guarda. Ànoite, o
desejo deve esquentar o relaciona
mento e a paquera. Aposte no seu

poder de sedução para se aproxi
mar de quem deseja, mas cuidado
com brigas. Cor: lilás.

I;.· Sagitário22/11 a21/12-Fogo
Concentre-se nas tarefas que

gosta de fazer e use a diplomacia.
Trabalhar em equipe será a me

lhor maneira de alcançar resulta
dos. Mostre ao seu par o quanto
valoriza a união. Se está a fim de

alguém, vai sonhar com compro
misso sério. Cor: vermelho.

a Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

No trabalho, sua atenção es

tará focada nas tarefas que pre
cisa realizar, mas ofereça ajuda a

um colega, se for preciso. Se está

livre, pode se interessar e tentar

uma aproximação com um colega
de trabalho. Na paixão, mostre a

quem ama o seu apoio. Cor: roxo.

Aquário
21/1 a 18/2 - Ar

Vale a pena dar mais atenção
ao visual. Como sua sorte estará
em alta, aproveite para pedir um
aumento. Na paquera você vai
chamar a atenção por onde pas
sar: use seu charme! Faça algo .

divertido com quem ama e en

cante o par. Cor: roxo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Hoje, será mais fácil lidar com
as pessoas, pois um astral bem
humorado marcá as relações.
Que tal cuidar da casa com mais
carinho e comprar alguns enfei
tes? Um clima de romance estará
no ar. Curta sua cara-metade no

aconchegodo seu lar. Cor: branco.
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Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para contato@beatrizsasse.com.br.
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A omaVali
e o opa Eno

desejam
felicidades e

muita saúde

para Augusto
Henrique
Bruq, que
completou
4 anos. Que
continue
sendo esse

menino
maravilhoso

BLFOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÁO

Prefeito Dieter Janssen, no dia do seu aniversário (24/8)
durante visita à comunidade de Nereu Ramos, na 1ª Noite

do Pastel, realizada pela associação de moradores do

bairro. Na foto com o Sr. Elpídio Pereira, um morador

antigo da comunidade, que ficou muito feliz pela
humildade do prefeito.

.

O Grupo de
Trilheiros Amigos

da Trilha agradece a

presença de todos
os participantes do
primeiro encontro,
que ocorreu dia 25

Festa de Rei e baile
A Sociedade Atiradores Independência, de
Jaraguá do Sul, homenageia com Festa de
Rei e Baile, neste sábado (30), a Majestade
do Tiro Sr. Waldemiro Brandt. Os festejos
iniciam às 14h com a concentração dos sócios,
convidados e simpatizantes, com posterior
busca da Majestade às 14h30, sob o comando

do Sr. Osmar Schmidt. Às 22h30 início do baile,
com animação da Banda Novo Som, de Timbó.

Endereço da Sociedade: Estrada Jaraguazinho,
bairro Garibaldi. Informações pelos telefones
3055-8014 ou 8480-3380.

Baile de casais
Você que gosta de dançar e se divertir, mas não
gosta dos bailes comuns, onde o salão fica muito
cheio?! Então aí vai uma ótima dica: a Sociedade

Amizade, de Jaraguá do Sul, promove sábado

(30), o seu 40 Baile de Casais, com venda limitada

de ingressos. Neste evento, serão vendidas mesas
com seis e oito lugares, ao preço de R$ 90,00
e R$ 120,00, respectivamente, com ingressos
já inclusos aos participantes da mesa. Não
haverá venda de ingressos individuais, somente
mesas. A animação fica por conta da Banda XV
Show, de Blumenau. Informações pelo e-mail
sociedadeamizade@yahoo.com.br ou pelo telefone
(47) 3371-3257 comArelí (nas segundas, quartas
e quintas-feiras na parte da tarde). Endereço: Rua
Roberto Ziemann, 3.174, Bairro Amizade.
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Suelen quer urna vidamelhor
AJUDA Jovem de 16 anos tratou tumor e medicação a deixou

com 180 quilos. Pais buscam apoio para a saúde da filha

Natália Trentini

Manter as necessidades
de urna família não é

tarefa fácil para ninguém. O
desafio é ainda maior para
Doraei Schuchardt, 33 anos,

que deixou de trabalhar a

dois anos para cuidar da fi
lha Suelen, 16, diagnosticada

com urn tumor no cérebro.
A única renda da fa

mília, que tem outros três

filhos, vem do salário do

pai, Valdecir. Ele trabalha
como motorista, mas o di
nheiro não é sufieiente. "A

gente passa o mês no aper
to", desabafou Doraei.

Suelen precisa de cui-

dados diários. Após a ci

rurgia que tirou parte do
tumor benigno, uma série
de medicamentos fortes

para estabilizar o quadro
passou a fazer parte da ro
tina. A jovem dobrou seu

peso, chegando aos 180

quilos por causa dos efeitos
dos remédios. A obesidade,

somada com tonturas e do
res de cabeça, sintomas da

doença, aflige mãe e filha.
"Nao posso deixá-la

sozinha. Sabemos da difi
culdade de cada um, mas a

gente sofre. Ela chora mui
to, diz que não quer mais
viver assim", contou Do
raci. O acompanhamento
com psicóloga e nutricio
nista precisou ser abando
nado. Primeiro, pela falta
de urn veículo, já que o pai

Roupas emateriais são bem vindos para a família
A família precisa prin

cipalmente de doações de

roupas grandes para Sue
len. Blusas, calças, peças
de todas as estações. Nos
últimos dias de frio, os

pais precisaram improvi
sar cobertores pela falta de
casacos de inverno.

Como Suelen fica dei
tada ou sentada na maior

parte do tempo, uma cama

reforçada também pode
ria ajudar a oferecer mais
conforto. "Ela reclama
muito de dor nas costas,
mas não temos comprar
um colchãomelhor", disse
a mãe. O caçula João Vi

tor, de apenas sete meses

também precisa de roupas
e de fraldas, que hoje são

compradas pelo irmão de
Doraci.'

Ao ser informada so

bre a situação da família,
a secretária de Desenvol
vimento Social, Natália

Petry, afirmou que mui
tas pessoas deixam de ser

atendidas por desconhecer
os programas sociais. "Va
mos buscar essa família,
agendar uma visita da as

sistente social para verifi
car as necessidades", disse.

Em casos como este,
existe a possibilidade de

doação de cesta básica,
auxílio com a bolsa famí
lia e doação das roupas
arrecadadas pelas campa
nhas anuais. Tudo depen
de da avaliação de vulne
rabilidade social.

A casa em que a família
vive é antiga e precisa re

paros no telhado. O imó-

usa o carro da família para
trabalhar, e depois pela fal
ta de dinheiro para seguir a
dieta prescrita.

Suelen se emocionou
ao relembrar sua rotina
antes .da doença. Hoje,
a menina passa o dia em

casa e sente saudades de
estudar. "Quero voltar

para a escola", disse tími
da. Para conseguir uma

renda extra, ela até apren-
deu' a fazer pintura em III; 1112III.. III.._.. ,__III!IL

vel era dos pais de Doraci
e ficou de herança para os

filhos. "Meu irmão sabe

que não tenho condições
e me deixou aqui", disse.
Em alguns cômodos, te
cidos foram pregados no

teto para diminuir as go
teiras. As pessoas podem
ajudar com telhas, madei
ra e sarrafos para reforçar
a estrutura.

tecido e bordar chinelos,
mas sem conseguir com
prar os materiais, a ativi
dade foi deixada de lado.

"
Não posso deixá-Ia

sozinha. Ela chora

muito e diz que não

quer mais viver assim.

Do,ac' Schucha,dt,
mio da ado'e�te

EDUARDO MONTECINO

NA LUTA A mãe
Doraci Schuchardt

busca apoio para dar'
uma vida mais digna

à filha Suelen
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ABASTECENDO

DOS·PROBLEMAS
, ,w

ASSOLU OES
SAMAE

Planejamento estratégico e Plano Municipal de Saneamento Básico

apontam medidas necessárias para garantir qualidade no setor

Desde que assumiu o Sa

mae, em janeiro deste

ano, Ademir Izidoro (PP) tem
trabalhado em duas frentes.
A primeira é a elaboração do

plano estratégico da autarquia
com o início das obras neces

sárias para melhorar a rede de
abastecimento de água e trata-

.. menta de esgoto. A segunda,
mas não menos difícil, é apagar
os incêndios.Os problemas são
variados: vão desde a falta de
um banco de dados, controle
de custos, até a existência de

tubulação e hidrômetros an

tigos e uma perda de 40% de

água tratada. O índice, aliás, foi

diminuído de janeiro até agora,
estando atualmente com uma

média de 37%. É como se a cada
100 litros de água pronta para
consumo, 37 litros fossem co

locados na privada. Uma conta

que todo mundo paga. "Isso é'
causado porque temos ligações
muito antigas, rede com até 10

quilômetros, o que torna mais
difícil até encontrar o proble
ma", afirma o presidente.

Apesar de ter um índice

invejável de tratamento de es-
(;\.

goto, de 52% (a média em SC
é de apenas 12%), o sistema
também causa preocupação,
mas uma série de medidas está

planejada, o que deve fazer
Jaraguá do Sul chegar a uma

mar;ca de 80% até dezembro
de 2014. As obras vão envolver
a ampliação das estações de
tratamento (Água Verde, Ilha
da Figueira, e Nereu Ramos),
conclusão da implantação das
redes coletoras e da Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE)
do São Luís, a compra de novos
equipamentos, a instalação de
uma bomba reserva e sistema
de telemetria em todas as ele
vatórias (que levam os resídu
os sólidos às estações de tra

tamento) evitando possíveis
riscos de contaminação.

Quando o foco é a água, a
grande obra será a construção
da nova estação de tratamento,
orçada em R$ 30 milhões e pré
aprovada pelo PAC (Programa
de Aceleração de Crescimento).
Com ela, o município passará a

produzir 1.170 litros por segun
dos, contra os 570 produzidos
hoje. Estas e outras ações estão
previstas no Plano Estratégico
da autarquia, que a reporta
gem do O Correio do Povo teve

acesso, e também no PlanoMu

nicipal de Saneamento Básico,
aprovado em 2011. Na página
ao lado é possível conhecer

quais os planos do Samae.

EDUARDO MONTECINO

REDE Troca da tubulação de amianto por PVC traz congestionamento, mas garante diminuição de perdas de água

ENTREVISTA:
ADEMIR IZIDORO,
PRESIDENTE DO SAMAE

LÚCIOSASSI

Se não fizermos nada,
vamos enfrentar

problemas sérios.

OCP - Qual é a situação do

-município hoje com relação ao
abastecimento de água?
Ademir Izidoro - Se não fizer

mos nada, em dois anos vamos en

frentar problemas sérios. Mas isso
não vai acontecer. Estamos com re

curso praticamente garantido no go
verno federal, para construir a nova
estação de tratamento central.

OCP - O índice de perda, de
40%, preocupa?

Izidoro - Já reduzimos um

pouco, estamos com 37%. Eu con

sidero alto, um desperdício, mas em
muitos municípios passa de 50%.
Por outro lado, Limeira, em São

Paulo, está com 20%. Vamos lá ver
o que eles estão fazendo. Estamos
investindo no combate a perdas.

OCP- E quanto ao esgoto,
qual é amaior preocupação?

Izidoro - Aumentar a capaci
dade de tratamento, estamos com

52% e em 2014 vamos chegar a 80%.
Também diminuir os riscos de conta

minação, investindo na instalação de
bombas reservas e telemetria. Temos
TAC' s fumados com Ministério Pú
blico porque as administrações an

teriores não fizeram o dever de casa.

OCP- E a saúde financeira
doSamae?
Izidoro - Nosso faturamento

é de R$ 40 milhões ao ano. Quanto
aos custos, ainda estamos levantan
do, porque recebemos o Samae sem

controle, sem nem saber qual é o

custo da água.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANO DE METAS
DOSAMAE
.. AGUA
• Ação: Construção da nova ETA (Estação
de Tratamento de Água), investimento de

aproximadamente R$ 30 milhões (a ser

licitado). Em busca de recursos financiados

pelo PAC. Projeto da obra já foi contratado,
por R$ 318 mil, e está sendo desenvolvido.

o Motivação: Sem a ampliação do sistema,
Jaraguá do Sul sofrerá com a falta de água
nos próximos dois anos.

o Benefício da nova ETA: Aumento da

capacidade de produção atual de

aproximadamente 570 litros por segundo
para 1170L/seg. Garantindo abastecimento

pára os próximos 30 anos.

o Ação: Projeto para desativar as Estações
de Tratamento Sistemas Independentes
do Águas Claras e Krause e após a

conclusão da nova ETA Central os
demais sistemas independentes.

o Motivação: Esses sistemas são muito
sensíveis a fenômenos naturais, o que
aumenta a frequência de desabaste
cimento das regiões atendidas por eles
em momentos de instabilidade do clima
e também torna o tratamento mais caro.

o Benefício do desligamento: Garantia de
abastecimento nessas regiões mesmo
em momentos de instabilidade climática.

o Ação: Construção de novos reservatórios
o Motivação: Necessidade de aumentar a

capacidade de reserva de água devido à
falta de energia, pausas no tratamento e

manutenção nas redes de distribuição.
o Benefício dos novos reservatórios:
Com mais água tratada reservada, em
pontos estratégicos da cidade, como o

morro do Piccolli (capacidade 1 milhão
de m'), Nereu Ramos (3 milhões de rn'),
Rio Molha (500 mil rn'), Três Rios do Norte

(1 milhão de rn') e Santa Luzia (500 mil

rn') diminui o risco de desabastecimento.

o Ação: Medidas para controle e

combate de perdas. Implantação de

registros, DMC's (Distritos de Medição
e Controle), VRP's (Válvula Redutora
de Pressão), e modificação na forma
de abastecimento dos reservatórios.

Substituição das redes de cimento
amianto por PVC, troca de hidrômetros

antigos e investimento na aquisição de

equipamentos de combate a perdas.
o Motivação: Vazamentos e perda de

grande volume de água no conserto
dos mesmos, que em dezembro era

de 40% e hoje se encontra em 37%.
o Benefício: Diminuição da pressão da rede,
da ocorrência de vazamentos e no volume
de água perdido nos consertos.

I ESGOTO
o Ação: Ampliação e adequação da ETE

(Estação de Tratamento de Efluentes)
do Bairro Água Verde, com a aquisição
de terreno (em negociação) para ampliação
da área. Custo estimado em R$ 10 milhões.

o Motivação: A ETE Água Verde está
com a estrutura comprometida

desde 2008, acarretando dificuldade

operacional do sistema.

o Benefícios: Atendimento ao Plano

Municipal de Saneamento Básico, garantia
de qualidade do efluente tratado e aumento
da cobertura dos serviços, além da

preservação do manancial.

o Ação: Ampliação e adequação da ETE

(Estação de Tratamento de Esgoto) da Ilha da

Figueira, com a aquisição de adensador de

Iodo, reforma dos decantadores de alta taxa e

estudo piloto para desinfecção por ozônio.
o Motivação: Necessidade de atendimento ao

Plano Municipal e manutenção preventiva.
o Benefícios: Garantir e melhorar a condição
operacional do sistema.

o Ação: Projeto para ámpliação do
sistema da ETE Nereu Ramos.

o Motivação: Ação preventiva
o Benefícios: atender a demanda
crescente daquela região.

-o Ação: Compra de equipamento para
secagem térmica e queima de Iodos
das estações de tratamento.

'o Motivação: Custo elevado, cerca de

R$ 500 mil ao ano, no transporte e

destinação final do lodo no sistema atual.

o Benefício: Redução de custos e eliminação
do passivo ambiental.

o Ação: Aquisição de equipamentos
para a nova demanda.

o Motivação: Conclusão das obras da
ETE São Luis.

o Benefício: A aquisição de novos

equipamentos irá suprir a demanda
causada pela ativação da nova ETE.

o Ação: Instalação de bomba reserva e sistema
de telemetria em todas as elevatórias.

o Motivação: Necessidade de controle das
elevatórias (que levam os resíduos para
as estações de tratamento) e melhoria da
funcionalidade para evitar extravasamentos,
além da necessidade de atender ao TAC

(Termo de Ajuste de Conduta).
o Benefício: A bomba reserva garante que o

sistema continue em funcionamento em

casos de falhas na bomba principal e o
.

sistema de telemetria permite monitoramento
constante de todos os eventos das estações
elevatórias, o que possibilita a tomada de

ações corretivas imediatas.

o Ação: Ampliação da equipe de vistoria
das redes de esgoto.

o Motivação: Hoje, o Samae possui somente
duas equipes, insuficientes para fiscalização
de toda él rede, além da necessidade de
atender ao TAC (Termo de Ajuste de Conduta).

• Benefício: Abrangência de todo o perímetro
do município, possibilitando fiscalização
constante e evitando danos ao sistema.

o Ação: Implantação de dois turnos com

aumento de equipes e otimização de

equipamentos para manutenção de esgoto.
o Motivação: A equipe de manutenção é

.

sub-dimensionada para atender os 367km
de rede e 69 elevatórias de esgoto, além da
necessidade de atendimento ao TAC.

o Benefício: Atendimento efetivo nas

ocorrências do sistema coletor.
• Ação: Implantação da Central de
Controle de Operações 24h.

o Causa: É necessário monitoramento
constante dos sistemas de água e esgoto .

o Benefício: Possibilita o monitoramento
constante de todos os eventos dos

sistemas, o que facilita a tomada de

ações corretivas imediatas.

o Ação: Ampliação da cobertura de
tratamento de esgoto, de 52% para 80%.

o Motivação: Esgoto tratado é uma

questão de saúde pública e há
necessidade de atender ao Plano Municipal
e o planejamento estratégico do Samae.

.

o Benefício: Com a conclusão da

implantação das redes coletoras e

da ETE São Luis, Jaraguá do Sul será
referência em esgotamento sanitário.

II ADMINISTRATIVO
o Ação: Reestruturação do acesso ao Samae.
o Motivação: Atualmente o acesso às

instalações do Samae é vulnerável, ficando
suscetível a vandalismo e colocando em

risco a qualidade da água fornecida.
o Benefício: Maior segurança e controle nas

unidades da autarquia, com especial atenção
às ETA's que distribuem água a população.

.

o Ação: Sindicâncias e processos
administrativos internos.

o Motivação: Apuração de atos cometidos por
servidores que venham a causar dano ao

erário ou caracterizem infração disciplinar.
o Benefício: Cumprimento de suas atividades
e obrigações funcionais.

o Ação: Reestruturação do almoxarifado.
o Motivação: Falta de controle dos materiais
e estoque.

o Benefício: Controle total sobre a entrada e saída de
materiais e reorganização e controle do estoque.

o Ação.: Recadastramento de clientes (exigência
da ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento).

o Motivação: Hoje existem diversos casos que
estão cadastrados como categoria residencial,
mas que operam como categoria comércio.

o Benefício: O recadastramento possibilitará
a atualização dos cadastros entrando em

conformidade como o Plano Municipal.

• Ação: Levantamento de bens ativos
imobil izados.

o Motivação: Necessidade de controle e

identificação dos bens ativos imobilizados.

Benefício: Com essa ação será possível calcular
corretamente o custo dos serviços prestados
pelo Samae e realizar o controle dos ativos.

o Ação: Planejamento Estratégico
o Causa: As ações do Samae não tinham

planejamento e rumo definidos.

o Benefício: Determinar ações que serão
realizadas através de cronogramas e

planejamento bem definidos e com

continuidade.

o Ação: Implantação de Sistema
de Gestão da Qualidade.

o Motivação: Falta de procedimentos
padronizados de trabalho e controle de
indicadores.

o Benefício: Definir procedimentos de
trabalho que devem contríbuír para o

andamento das ações, bem como controle
das atividades através de indicadores.

.

I
o Motivação: Falta de controle desse
mecanismo.

o Benefício: Controle de serviços de
terceirizados através de OS e definição de

prazo de execução e controle dos serviços
realizados pelo Samae.

o Ação: Aumento do quadro funcional:
realização de concurso público.

o Motivação: Quadro funcional defasado.
o Benefício: Atender a demanda que deve

surgir ao colocar em prática todas as ações
planejadas, incluindo ainda o cumprimento
de TAC's (Termo de Ajuste e Conduta)
do MP (Ministério Público).

o Ação: Melhoria no atendimento ao usuário.
o Motivação: Necessidade de melhor agilidade
e qualidade no serviço prestado externamente

pelos servidores.
o Benefício: Satisfação do usuário pelos
serviços prestados pelo Samae.

o Ação: Atendimento aos TAC's
o Motivação: No primeiro semestre, a atual

gestão assinou três TAC's devido ao não

cumprimento das ações solicitadas pelo MP

nas gestões anteriores.
o Benefício: Atender as adequações solicitadas
pelo Mp, quanto a ETE's, Estações Elevatórias
e fiscalização dos usuários quanto à conexão

irregular de águas pluviais a rede de esgoto,
para enquadramento legal.

NOMe
Com a nova ETA Central,
capacidade de produção
de água vai quase duplicar
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NOVO delegado vem
de Campos Novos
eXTRA-OFICIAL
Transferência
foi acertada

nos bastidores

e depende de

publicação oficial

Débora Remor

DIVULGAÇÁO/BWG OSElAS INÁCIO

Odelegado Kleverson
Willian Parmezan,

que atua em Campos No

vos, deve chegar em breve
a Jaraguá do SuLA trans

ferência ainda depende da

publicação da portaria pela
Secretaria de Segurança,
Pública, mas a troca já foi

acertada, segundo infor

mações do delegado regio- ReFORçO Kleverson Parmezan tem interesse em vir para Jaraguá desde 2011

nal Uriel Ribeiro.
Por enquanto, a mu

dança se deu apenas nos

bastidores da 'Polícia Civil
e o próprio delegado Kle
.verson Parmezan aguarda
uma posição oficial. "Es

pero que até o final do mês
a 'portaria seja publicada,
pois essa situação de in

definição não é boa", disse,
,ele,. que atuou por um ano

na Delegacia,de Proteção a

Criança, Mulher e Idoso e

hoje é titular da Comarca
de Campos Novos. "Quan
do sai da Academia de Po-

lícia, em 2011, aminha pri
meira opção era Jaraguá,
mas não havia vaga."

O delegado regional de ,

Campos Novos, Tiago Reis,
afirmou que não recebeu
nenhum ofício, comunica
do ou requerimento sobre
a saída de seu subordina
do. "Oficialmente não há

nada, só existem informa

ções extra-oficiais e por isso
não posso me pronunciar
âinda", explicou Reis. Mas
o delegado de Jaraguá do
Sul, Uriel Ribeiro entende

'

que a situação está "supe- rência no dia 10 de agosto,
rada". "Está tudo acertado em frente ao prédio onde
e é apenas uma questão de "

mora, no Bairro Jaraguá
dias para que o delegado Esquerdo. Ela foi denun
geral' assine a portaria", in- ciada por embriaguez ao

formou Ribeiro. Depois da volante, dano ao patri
publicação no Diário Oficial mônio, perturbação e de-'
do Estado (DOE), o profis- sacato, e foi alvo de uma

sional tem 15 dias para se investigação pela Corre
apresentar a nova comarca. gedoria da corporação, A

A vinda de Parmezan assessoria de imprensa
para Jaraguá está dire-

-

da Polícia .Civil informou
tamente relacionada a que aguarda o resultado
saída da delegada Lívia da sindicância, que tem

Marques da Motta, que prazo em 10 de setembro,
se envolveu em uma ocor- para publicar a portaria.

Fiscalização
Escola é interditada pela
terceira vez em Jaraguá

Após ter recebido noti
ficações e ser interditada

por fiscais da prefeitura
de Jaraguá do Sul, uma

escola de idiomas, no

Centro da cidade, insistiu
em manter as portas aber
tas para atender o público.
Por estar em desacordo
com as normas de funcio

namento, o local foi in
terditado novamente tor

nando o caso reincidente
e teve equipamentos apre
endidos ontem de manhã.
De, acordo com o fiscal
de Posturas da Prefeitu

ra, Carlos Piske, foram
recolhidos cerca de oito
CPUs e 30 cadeiras do lo
cal. Ele conta ainda que
os proprietários já foram
autuados outras vezes e

desrespeitaram a ordem
de i_nterdição. "Eles estão
funcionando sem alvará
de localização e perma
nência no local. Isso aqui
não existe, COIDO empre
sa para Jaraguá do Sul",
completa. O fiscal explica
que a escola funcionava
em outro endereço, onde
já {oi notificada, e após a
mudança, não se adequa
ram as normas exigidas,
entre as quais estão a

.

acessibilidade para pes
soas com deficiência e os

alvarás exigidos pela pre
feitura.

No dia 16 de junho
passado, a escola foi no
tificada e interditada pela
primeira vez. No dia 29 de

junho os fiscais voltaram à

instituição, apreenderam
16 CPUs e lacraram o local.

Outro lado
A proprietária da esco

la, Loiane Aparecida Ri

bas, disse que apreensão
dos equipamentos é legal".
"Estamos aguardando o

alvará vir da Prefeitura,
a demora é deles. Nos
so CNPJ é de Jaraguá do
Sul, estamos registrados
aqui" , declara. Ela disse
ainda que o local passou
por adequações exigidas
pela fiscalização para po
der voltar atender aos alu
nos. "O prazo para o alva
rá ficar pronto é até' esta

sexta-feira, não sei porque
eles estão interditando",
completa. Loiane explicou
que a mudança de ende

reço implica no requeri
mento de um novo alvará
de permanência e é apenas
este que está faltando. "Já

passamos pela, fiscalização
dos, bombeiros. Só falta o

da Prefeitura", disse.

J!a.TriIDOO
Jovem é apreendido pela PM

- Um jovem de 19 anos vido com tráfico de drogas
passou a noite de ontem em 2009, quando ainda
na Delegacia da Comarca tinha 15 anos, e também
de Jaraguá do Sul. Ele foi responde pela participação
detido pela Polícia Militar' em uma rebelião no Cen
no Bairro Guamiranga, em tro ,de Internàção. Hoje
Guaramirim, pois havia ele deve ser encaminhado

na cabeça 'e no tórax e foi levado-pelo um mandado de busca e ao Fórum de Curitibanos
Samu ao Hospital PadreMathias.Já o ' apreensão contrab suspei-". para uma audiência, onde
passageiro do carro não se feriu, mas to, pela Comarca de.Curi-. 'd_eve ekplicp_r porque não
ficoumuito assustado com o acidente: tibarios . Ele t�ria se,envol> " compareceu em juízo.

- C..atera·
Gol capotamento na se-I08

Um Gol capotou próximo ao .re-. 33 anos, tentou desviar de um buraco
,

dutor de velocidade do Bairro Brü- da rodovia e acabou perdendo o con

. derthal, em Guaramirim, na SC�108, trole do veículo, por volta das 7h30.
na manhã.de ontem. O condutor, de . .O motorista relatou dores nas costas,

. 'J!,,_ �'

Trlã��
Dois ciclistas se envolvem em acidentes

Um Palio, com pla
cas de Jaraguá do SU:l,
atingiu a lateral de uma

bicicleta quando passa
va pela Rua Francisco

Huska, no São Luis, por
volta das 14h 'de ontem.

Na bicicleta estavam um

homem de 22 e uma me- pelado por um ônibus, na
nina de três anos, que so-

. Rua Joaquim Francisco
freram ferimentos leves. de Paulo, por volta das
O condutor do veículo, 15h30 de ontem. A víti
de 42 anos, saiu ileso. Já ma foi socorrida pelos
no Bairro Chico de Paula, Bombeiros Voluntários e

um ciclista de 19 anos fi- encaminhada ao Hospi
cou ferido após ser atro-e, tal São José ..
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NOVAS CARAS Modalidades como o handebol feminino passam por momento de

renovação mas todos viajam para o Meio Oeste com boas expectativas e otimismo

'Te
.

J" �,
.

,

lme aragua
se prepara para
encarar a Olesc
EM CAÇADOR Promessas do esporte [araquaense disputam
competição estadual entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro

Lucas Pavin menau, já que o municí- (masculino e feminino).
pio sede não possui uma "A expectativa é sem-.

estrutura apropriada pará pre positiva. Saímos para
receber as provas. essas competições que-

Os jaraguaenses com- rendo ganhar títulos e

petem nas modalidades muitas medalhas. Mas a

de- atletismo (masculino Olesc é na categoria até 16

e feminino), basquete anos e a parte psicológica
(masculino e feminino), influi muito nos resulta
ciclismo BMX (masculi- dos. Então, vai depender
no), futsal (masculino), de como-as equipes estarão
caratê (masculino e fe- na fase classíficatória. Mas
minino), handebol (femi- posso garantir que temos

nino), judô (masculino e grandes jogadores e os me

feminino), natação (mas- lhores técnicos do Estado",
culino e feminino), tênis disse o coordenador geral
de mesa (masculino), vo- da delegação jaraguaense,
leibol (masculino) e xadrez -. Benhur Sperotto.

Com uma delegação
formada por 180 pes

soas, entre atletas, técni
cos, dirigentes e equipe de

apoio (cozinheiras, mo

toristas, fisioterapeuta,
mordomo, etc.), Jaraguá
do Sul inicia sua cami
nhada nos 13° Jogos da
Juventude Catarinense

(Olesc) neste sábado (31).
A competição acontece na

cidade de Caçador, entre
os dias 31 de agosto de 7
de setembro, exceto a na

tação que ocorre em Blu-

OCP21
www.ocponline.com.br

A expectativa dos técnicos para os Jogos da Juventude:

o grupo é relativamente

volumoso e bastante jovem,
onde a maioria ainda

disputa a competição no ano que vem.
Porém, é uma equipe competitiva e
a expectativa é de entrar na zona de

pontuação com os dois naipes.
Adriano Moras - Atletismo

masculino e feminino.

Nosso objetivo é ficar

entre os três primeiros.
-

Mas será uma competição
muito equilibrada, onde

temos como principais adversários
o Joinville, São Bento, Blumenau,
Florianópolis e Chapecó.

Milton Mateus - Basquete masculino.

Nossa equipe tem meninas

de 14 e 15 anos. O principal
objetivo era classificar.

Como elas têm pouca idade,
esperamos passar de fase, para dar
maior número de jogos para elas.
Ademir Oliveira - Handebol feminino.

Estamos indo com

apenas quatro atletas no

masculino e se ficarmos

entre os seis primeiros, já vou estar

bem satisfeito. No feminino, vamos

para a disputa dos três melhores.

Ronaldo 'Kiko' Fruciuozo -

Natação masculino e feminino.

Tivemos uma reformulação
no grupo e nosso objetivo
é ficar entre os quatro

melhores. Apesar dos problemas de
lesão que tiyem,os nos últimos trinta

dias, a expectativa é muito boa.

Luiz Carlos 'Kadylac'-
Vo!eiljol masculino.

,
Olesc é especial para nós,
pois sempre fazemos

grandes campanhas. Somos
os atuais bicampeões e a base do ano
passado é praticamente a mesma deste

ano. A expectativa é grande. Se ocorrer
tudo bem, vamos conseguir medalha.

Julio Patrício - Basquete feminino.

Queremos chegar entre os
três melhores. Sabemos que
é difícil. É uma idade que

tem muitos altos e baixos e o atleta

ainda está em formação.Estamos
confiantes para chegar às finais.

Augustinho Ferrari
- Futsal rnasculmo.......

Temos uma equipe
que é fruto do nosso

trabalho de base e nossa

previsão é estar medalhando. Temos

um grupo coeso e estamos bastante

otimistas em relação à Olesc.

Claudio ele Almeida - Juelô

masculino e feminino. -

A equipe é nova. O objetivo
é preparar eles para o

futuro. A Olesc serve

para pegar experiência para, daqui
dois ou três anos, eles estarem

disputando o título ou medalhas.

Volnei Nass - Tênis de

Mesa masculino.

No masculino, temos a

chance de chegar entre os

seis prtrnelros e pontuar
para no ranking. Já no feminino,
nossa equipe é um pouco mais forte

e esperamos conquistar medalhas.

Maurioio Sorti � Xadrez

masculino e fi-minino.
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* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

UFC Jaraguá 2
Desde o início comentei emminha coluna que iria ser uma constante estar

anunciando omaior evento deMMAdoMundo em nossa cidade. Pois
bem agora é quase oficial.A segunda edição do UFC em Jaraguá já temdata
estimada. Será dia 8 de fevereiro de 2014. Após especularem que poderia
acontecer ainda neste ano, realmente ficou para ano que vem. Mas e daí? É
como se fosse a visita deNeymar, Messi, Pelé e cia numa Copa do Mundo de

futebol, só que - ainda bem para os fãs de luta - é deMMA E aindamais o
UFC. Mais uma vez não podemos esquecer que um dos fatores fundamentais

para que este evento esteja retornando foi a receptividade do povo para com
os atletas e delegações em geral que acompanham o evento peloMundo.
Os próprios dirigentes ficaram impressionados com o grau de cordialidade e

admiração com que foram recebidos. Parabéns Jaraguá do Sul. Você continua
vibrante, honrando nosso glorioso hino.

Prata da casa
Não podemos deixar de destacar sempre nossa prata da casa. No fim

de semana passado rolou um evento deMMA em Jaraguá do Sul, que
mostrou a cara de futuros campeões da modalidade que mais cresce no
Mundo. Um dos destaques foi Gilberto Meira, ou simplesmente Guga
Meira, que venceu seu adversário rapidamente - ainda no primeiro
round - mostrando muita personalidade dentro do 'cage'. Conheço
pessoalmente este atleta e posso garantir que, se os infortúnios da vida de

um atleta (como a falta de patrocínio, etc.) não vierem a interferir em sua
.

carreira, logo estaremos vendo ele em um nívelmuito alto de competição.
E por que não o UFC? Eu sei que é seu sonho. Guga ministra aulas
de jiu jitsu na academia Samurai Team, de Schroeder, que tem como

proprietário Mestre Claudião, outro entendedor de lutas. Já que o UFC
está por aqui, vamos tentar valorizar nossos atletas para que dentro de

.'

pouco tempo tenhamos um representante de nossa cidade neste evento.

Torcedor
Venho aqui interceder pelos lutadores que, quando perdem, viramvítimas de

fãs estarrecidos com o resultado. Só pra lembrar, quando seu time perde no
domingo, ele geralmente tem a chance de se redimir na quarta em outro jogo.
O lutadorpor sua vez, fica cerca de quatromeses até uma outra luta sofrendo
a pressão da derrota e a reprovação injusta da torcida que até então era fiel.
Reflita o quão torcedor de verdade você é de um lutador. Oss!

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Tearn. Especialista em Karatê,
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.
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Time de ha
se destacano
Catarinense
PARADESPORTO Em preparação para o Parajasc, equipes
jaraguaenses foram até Itajaí disputar uma etapa do Circuito

Lucas Pavin

A equipe de bocha para

l"\Jimpica de Jaraguá do
Sul disputou no fim de se

mana a segunda etapa do
Circuito Catarinense, rea
lizada em Itajaí. O evento

serve como preparação ao

Parajasc, que acontece em

Herval do Oeste, Joaçaba e

Luzerna, em outubro.

Organizada pela As

sociação de Deficientes
Físicos da Foz do Rio Ita

jaí (Adefi), a competição
reuniu cerca de 100 atle-

tas, oriundos de dez mu

nicípios. Comandados pelo
técnico Mauri de Andrade,
os jaraguaenses conquista
ram os títulos masculino
e feminino na categoria
'Andante' e o quarto lugar
na categoria 'Cadeirante'

masculino, além do troféu
de maior pontuação geral.

"Trabalho com deficien
te físico há quatro anos,
onde fiz um ano de vo

luntário .e atualmente sou

funcionário. Mas a cada
dia aprendemos algo novo.

É uma lição de vida pra

gente, pois apesar das difi
culdades que passam, eles
estão sempre muito felizes
e alcançando objetivos no

esporte", disse o treinador.
O paradesporto de Ja

raguá tem apoio da Fun

dação Municipal de Es

portes e -Turismo e seis
atletas são contemplados
com o programa de bolsa
atleta. Agora, o próximo
compromisso da equipe
ocorre nos dias 14 e 15 de

setembro, em Pomerode,
. em mais uma etapa do
Circuito Catarinense.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SORRISOS Bochófilos de Jaraguá do Sul fizeram bonito entre dez municípios de SC

Inscrições
Peladáo

Amanhã encerram as

inscrições para o Campe
onato Peladão, o Aberto
de Futsal de Jaraguá do

Sul, que acontece entre

os dias 16 de setembro e 8

de novembro. As fichas de
inscrições podem ser bai
xadas no site www.fme

jaraguadosul.com.br, na

aba 'Eventos'. Cada equi
pe deve deixar um cheque
caução de R$ 400.
:.J\ I

Futsal

Ingressos
Os torcedores da ADJ

já podem adquirir ingres
sos para o jogo contra o

Concórdia, amanhã, às

20h, na Arena, pela Liga
Futsal. Os pontos de venda
são os PostosMime (Matriz
e Kohlbach), a Girolla Imó
veis, aMarnies Colchões e o
Restaurante do Espeto. Os
valores são de R$ 15 (ca
deira numerada) e R$ 10

(cadeira superior).
H 1: r.:: �. I

Bocha

Semifinais
Acontecem na noite

de hoje as semifinais do

Campeonato Municipal
de Bocha Rafa Volo. Os

jogos iniciam a partir das
19h15, nas canchas do
Beira Rio Clube de Cam

po e terá os confrontos

entre Rede Contabel ver

sus João Pessoa e o duelo
entre os dois maiores clu
bes de Jaraguá do Sul, Ba
ependi contra Beira Rio.
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Barcelona é campeão com
Neym.ar e Messi
ESTRELA Neymar foi bem, enquanto o argentino desperdiçou
uma cobrança de penalidade. Valdés também foi decisivo

Com Neymar e Messi
atuando juntos, mas

com pouca interação e dis
tantes um do outro, o Bar
celona empatou por ° a °

com o Atlético de Madri,
no Camp Nou, e ficou com
o título da Supercopa da

Espanha. Foi o primeiro
título do clube catalão na

temporada.
Foi, também, o primeiro

título de Neymar com a ca

misa azul e grená. Um título

que teve a participação dire
ta do brasileiro. Afinal, foi

Domínio

Furacão3xO
Vivendo grande mo

mento na Série A do Bra

sileirão, onde ocupa a zona

de classificação para a

Copa Libertadores, o Atlé
tico-PR estendeu a sua boa
fase para a Copa do Brasil.
Ontem, a equipe parana
ense recebeu o Palmeiras e

triunfou por 3 a o, garan
tindo a classificação para
as quartas de final.

dele o gol no empate por 1 a
1 no primeiro jogo, há uma
semana. O gol que deu ao

Barcelona o direito de jogar
por uma igualdade sem gols
nesta quarta-feira. O gol
que deu a Messi o direito
de perder um pênalti aos 43
minutos do segundo tempo,
nesta quarta-feira. A bola

explodiu no travessão.
Um título que teve apar

ticipação direta, também,
de Victor Valdés. O goleiro
fez pelo menos duas gran
des defesas, uma em cada

tempo, impedindo que o

Atlético de Madri saísse na
frente e complicasse a mis
são dos catalães.

A partida marcou a pri
meira vez de Neymar no

time titular do Barcelona
em um jogo oficial. Mais
do que isso, o brasileiro e

Messi começaram juntos,
com o argentino já recupe
rado de um edema na coxa.

O chileno Alexis Sanchez

completou o trio; no meio,
Iniesta ficou no banco para
dar lugar a Fábregas.

•

Juntos

PRIMEIRO Recém-chegado ao Barcelona, Neymar já
levanta o primeiro troféu de campeão na Espanha

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

Coi. Time

CLASSIFICAÇÃO • TURNO

PJVEDGPGC

2° Botafogo -1 29 168 5

3° Grêmio 28 168 4

4° Átlético-PR +1 27 167 6

5° Corinthians-l 26 16 6 8

6°Coritiba 24 16 6 6

7" Bahia +3 23 16 6 5

8° Internacional 23 15 5 8

9° Vitória -2 22 16 6 .4
10° Goiás-l i22 16 5 7

11° Vasco 20 16 5 5

12° Atlético-MG +2 19 15 5 4

13° Santos +2 19 144 7

14° Flamengo-2 19 164 7

15° Fluminense -2 18 16 5 3

16° Criciúma +1 17 16 5 2

rilt�f'
Paulo+L

í!l1!Portuguesa -1

3

2 15 7 8 54

4 20 17 3 50

5 15 16 -1 48

2 27 24 3 51

6 2123 -2 46

4 17 21 -4 46

6 23 27 -4 42·

6 15 19 -4 42

3 16 12 4 45

5 17 17 O 40

8 19 22 -3 38

9 21 28 -7 35

20° Náutico 8 14 2 2 10 8 24 -16 19

3 5 7' 15

2 7 7 18 27�
Líder do campeonato

lP.�;lJ--.'!l�;\V--\��..tt:1'fI�f!®·..i.!lil.e�:1mf!_;�lSlfM;
«lt>-<Gó_.r.;;m;-_"",,,,.v;,.;_..._.

17"RODADA

31/8 1/9

Classificados para a Ubertadores

RebaIxádos�a-SérIe B
18h30 8 Grêmio x Ponte Preta 16h - Botafogo x São Paulo

18h30 - Goiás x Atlético-MG 16h - Corinthians x Flamengo
18h30 - Náutico xAtlético-PR 16h - Vitória x Crlciúma

18h30 - Portuguesa x Bahia 16h - Coritiba x Internacional

21h - Fluminense x Santos 18h30 - Cruzeiro x Vasco

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO· SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P J V E D GP GC ss A%

.,

39 17 123 2 '35 15

3°Sport 30 17 10 O 7 31 27

.1I�Joinville +2 30 18 9 3'6 31 :1:9

5° Paraná Clube-l 30 17 8 6 3 25 13 1259

6° Boa 29 17 '8 5 4 17 17 O 57

7° América-MG 27 18 7 6 5 29 26 3 50

8° Figueirense 26 18 8 2 8 35 31 4 48

9° Avaí 26 17 7 ,5 5 25 23 2 51

17 8 :1
I

10° Icasa ,25 8 25 31 -6 49

11° Bragantino 25 17 7 4 6 18 17 1 49

12°ASA+l 22 18 7 1 10 23 29 -6 41

13° Ceará +1 21 17 5 6 6 21 21 O 41

14°0este-2 19 17 5 4 8 14 25 -1137

15° Guaratinguetá -2 18 17 5 3 9 20 27 -7 35

16° Atlético-GO -1 17 1715 2 10.1324 -1133

du-PA
"t4;'!\!!�
4 3 101; -9 29

�g> América-RN 3 6 8 17 27 -1029

20° ABC 11 17 2 5 10 13 29 -1622

i'lP."-�;'; ;�W",�;f.ifm.#§�-�DM�ligp·.,�PW,
'1W,1i01�_g;,_.o.:!i!Jio',�'_"..IIW.

lB'RODADA

Jogos realizados
ASA 3x1 Figueirense
América-MG Ox2 Joinville

30/8
21h -Avaíx ABC

21h - Atiético-GO x Oeste

31/8
16h20 - Chapecoense x Icasa
16h20 - Amé!icaflN xS.GaeIano

16h20 - Paraná xGuaratingue!á
·16h20 - BragantinoxPa)sandu
21h - Ceará xPalmeiras

21h - Sport x Boa

Sem zebra

Timão2xO
Não foi desta vez que

o Corinthians foi surpre
endido por um time pe

queno na Copa do Brasil.
Derrotado por 1 a ° na

partida de ida pelo Luver
dense, que disputa a Série
C nacional, o atual cam

peão Mundial venceu por
2 a o, ontem, no Pacaem

bu e se classificou.

No sufoco

Mengo IxO.
O Flamengo quase sen

tiu o gosto da eliminação na
Copa doBrasil ontem. Mas,
aos 43' da segunda etapa do
jogo no Maracanã, confir

.

mou a vaga às quartas de fi-
nal da competição. Com gol
de Elias, venceu o Cruzeiro

por 1 a ° e ficou com a vaga

por termarcado fora de casa
no jogo de ida.

EXTRAVIO DE NOTAS

Heins Zerbin ME, CNPJ: 02.583.604/0001-33 ,declara
que os blocos das notas fiscais de numeração n0001

á 250,de sua empresa foram extraviados no último dia

20/02/2003. Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 2013.

Errata
Na edição do jornal O Correio do Povo do dia 27/08/2013

a Emmendorfer veículos anunciou o veículo Classic

13/14 com condições incorretas. Informamos que o ve

ículo Chevrolet Classic anunciado possui configuração
básica e não completa como anunciado no dia 27/08.

Agradecemos a compreensão.

ESTADO DE SANTA CATARINA

OFíCIO ÓE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÃ DO SUL

Municipios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Co

marca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
WM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°

02.902.761/0001-64, situada na Rua Leopoldo Janssen n° 500, bair
ro Nova Brasília, nesta cidade; REQUEREU com base no artigo 213,
inciso II, da Lei n° 6.015/73, com as modificações introduzidas pela
Lei n010.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel

consistente em um terreno situado nesta cidade na Rua 601-Manoel

Francisco da Costa, matriculado sob n° 11.774, ficha 01, Livro 2-RG, a
ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste

Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 30 do mencio

nado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRÔNTANTES

A SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, rio prazo

de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): EDVINO ULL

MANN e RENITA KLABUNDE ULLMANN, residentes e domiciliados na

Rua 601-Manoel Francisco da Costa s/na, bairro João Pessoa, CEP

89.257-000, Jaraguá do Sul/SC; Se for o caso, a manifestação deverá

ser feitana forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço
deste Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n°

.

414, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul-SC, ex-

k·
- - �-�-

� Ipediente das 09:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs às

.'.�..
.;

..•..
.:',..::"(\..... '

.-.18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á ,_. �\
'

j"')'\ Ia anuência do confrontante que não apresentar im- /. \

,j)��i:����6r:��,d;6n:;�;�:t: de 2013.
! \(V',,_ � �l

AOFICIALA ��;�
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Jpesó no .inverno
temos ótimas
opções como a

cápsula de óleo de
chia e a Framboesa
Kerona.

·��lÇo

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápícos

Você é único. E seu tratamento também!
Medicamento Manipulado, a dose certa

feita especialmente pra vOÇ.ê!

CÁPSULA DE ÓLEO DE CHIA
Uma ótima opção para quem quer se desintoxicar e reeducar a alimentação. A Chia, semente cultiva no

México, é Fonte de fibras, de ácido graxo, ÔmeqaS e proteínas que contribuem para bom funcionamento do
intestino e organismo. É rica em minerais, livre de colesterol e sem glúten, tornando-se assim excelente
Fonte de energia e construtor de resistência física.

.

Causa saciedade: seus componentes são mucilaginosas, ou seja, ricas em fibras que ao entrarem em

contato com a água, Formam um gel no estômago, diante dessa reação, a digestão torna-se mais lenta.

Assim, o indivíduo Fica satisFeito mais rapidamente e, então, passa a consumir porçõesmenores.

Combate inflamação: a gordura é resultado de um processo inflamatório do organismo, que deixa de enviar

mensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se o controle sobre a Fome a ponto de comer e nunca

se sentir satisFeito. O ômega 3 presente no grão combate essa inflamação, ajudando o corpo a recuperar
o controle sobre o apetite.

Desintoxica: a fibra regula o trãnsito intestinal e limpa o organismo.

Aumenta a lípólise: queima de gordura.

FRAMBOESA I<ETONA
Suplemento natural extraído da Framboesa que aumenta a lipólise, auxiliando na

queima de gordura. A Framboesa Retona é um extrato padronizado rico em

aminoácidos, minerais, ácidos orgânicos e componentes bioativos, flavonóides, ácido
elágico e antocianinas. Á Framboesa tem um efeito termogênico no nosso corpo,
acelera o seu metabolismo, aumentando o gasto de energia, e ajudando a emagrecer.
Com a vantagem de ajudar a aumentar a massa magra, reduzindo a flacidez ..

De acordo com vários estudos, contribuem para reduzir o colesterol, normalizar a

glicemia,melhorar a pele edar energia e boa disposição.
Indicações:
- Gerenciamento de peso
- Regula a glicemia
- Redução de gordura
- Redução do apetite
- Dislipidernias
- Ação hepatoprotetor
- Ação antioxidante

Faça-nos uma visita e conheça essas e outras fórmulas
que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável.

Está inaugurada a nova Central

Hidrelétrica Pery, em Curitibanos.
Uma obra de R$ 125milhões, que
aumenta a capacidade da usina
de 4,4MW para 30MW. É a retomada

da Celesc no investimento em geração
de energia após mais de 10 anos.

É a Celesc cada vez mais forte,

gerando e distribuindo energia
para Santa Catarina crescer.

GOVERNO
DE SANTA
CATARINA
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